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Καὶιὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαδλ, καὶ Δαυὶδ ἀνέρρεψε τύπ]ων τὸν ᾿Αμαλῆκ, χαὶ ἐχάϑισε 
Δαυὶδ ἐν Σεχελὰχ ἡμέρας δύο. Καὶ ἐγεγήϑη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη, χαὶ ἰδὲ ἀνὴρ ἦλϑεν ἐχ τῆς 

παρεμδολῆς ἐκ τῇ λαδ Σαοῦλ, χαὶ τὰ ἱμάτια αὐτῇ διεῤῥωγότα, χαὶ γῆ ἐπὶ τῆς χεφαλῆς αὐτδ" 

καὶ ἐγέγετο ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτὸν πρὸς Δαυὶδ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν χαὶ ππροσεκύνησεν αὐτῷ. 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυὶδ, Πόϑεν σὺ ππαραγίνη ; χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Ἔχ τῆς “παρεμξολῆς 1σ- 

βαῆλ ἐγὼ διασέσωσμαι. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυὶδ, Τίς ὁ λόγος ὅτος; ἀπάγγειλόν μοι" χαὶ εἷ- 

πεν, Ὅτι ἔφυγεν ὁ λαὸς ἐχ τῷ πτολέμ, χαὶ πεπ]ώχασιν πτολλοὶ ἐχ τῇ λαδ χαὶ ὶ ἀπέδνανον, καὶ 

Σαδλ χαὶ Ἰωνάϑαν ὁ υἱὸς αὐτῇ ἀπέϑανγε. Καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ πταιδαρίῳ τῷ ἀπαγγέλλοντι αὖ- 
τῷ, Πῶς οἶδας ὅτι τέϑνηχε Σαδλ χαὶ Ἰωνάϑαν ὁ υἱὸς αὐτῇ, Καὶ εἶπε τὸ παιδάριον τὸ ἀπαγ- 

9. “ὦ 7 »Ὃ,.  "ε ᾿ Ε 
γέλλον αὐτῷ, Περιπ]ώματι περιέπεσον ἐν τῷ ὄρει τῷ Τελδεὲ, χαὶ ἰδὲ Σαδλ ἐπεςήριχτο ἐπὶ τὸ 

1. Καὶ ἐγένετο] α καὶ 44) 70, 74, 1345) 144. 226. μετὼ τὸ 
ἀποϑανεῖν Σαοὺλ] ὅτε ὠπέϑανε Σαοὺλ (Οδογρ. ϑἴαν. Σαὲδλ] τον 
Σαδλ 247. καὶ Δανυὶδ---τὸν ᾿Αμαλῆὴκ] εἰ τεργεθας ο  αυϊά ροβεα- 
φμαρ «εοϊ ἀϊ “Ασιαϊεεὰ Οτῖρευ. ἴῃ ἸΝυπηεγ. Ηοπ,]]. 10. 

᾿Αμαλὴκ] πὸ τύπίειν τὸν ᾿Αμαλέκ Απῃ. 1. Αγ. Εά. τὸν ᾿Αμαλὶκ 

τύπων Θεοῦ. τὸν ᾿Αμαλῆχ] τὸν ᾿Αμμαλὴκ δῖαν. Οἴτον. καὶ 
ἐκάϑισε Δαυὶδ ἐν Σεκελὰκ] καὶ ἐκαϑισεν εν Σικελαγ 44. εἰ »παπενοέ 
ἐπ διοεῖςρ Ψυὶσ. ἐκάϑισε Δαυὶδ] Ττ. 242. ἦν Δαυὶδ Θφοτε. 5[ν. 
ἐν Σεκελῶκ] ἐν Σεέχελαν ξς.. ἐν Σικελακ ξό, 246. ἐν Σεχελαγ 64, 
82, 929 93; 123. ΟΟΠΊρΡΙ. ΑΙά. εν Σικελαγ 70, 119) 134) 144) 1ς8, 

“36, 242, 243, 247. ΑΙεχ. (δῖ. Νὶς. εν Σικελα 71. ἐν Σεκελᾶ 1219 

44ς. (Ἡ Βεοάοτει. Ω. 28. ἴπ ᾿ ες. ἐν Κεϊλῶ ἰάδτῃ πὰ Οδι. Νῖς.) εἰς 
Σεχελακ 344. ΟΝ τ Άερ. χχν!. 6. ἐξ χχχ. σ. 

Π. Καὶ ἐγενήϑη] καὶ ἐγένετο 10, 82, 93, τοβ. Οομρὶ. Τμβοάοχεῖι. 
ᾳ. 28. ἱπ τ Ἀςξ. εἴ ἴπ (ας, ΝΊο. τῇ ἡμέρᾳ] Ργαετηῖε. "ν 93, το, 
123, 247. Οομρὶ. ΑἸοχ. , τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ] ἐ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρῳ. 
ὙΠεοάοτεί, ]. οἷ. Οογξ. 5αν. μετὰ τὴν ἡμέραν δευτέραν Αὔγη. 1. 

᾽ Ξ' 
τύπων τὸν 

Απη. Ἑά. καὶ ἰδὲ ἀνὴρ] α καὶ 44. καὶ ἀνὴρ 'ιδου το, οἰνὴρ 
ἦλϑεν}] Ττ. τ21. ἤλϑεν] ἤρχετο 70,92. Πιᾶθεῖ ἴπ ομαγαξξ, τηΐποσα᾽ 
ΔΙεχ. ἐκ τῷΈ λα] λα ἐκ 74) τού, 120» 1345) 144) 236. Αἰά. ϑ8[αν. 
ἄπο τὰ λαὰ 246. τῆς δυνάμεως Ατπι. 1. Αττη. ΒἘά, ἐκ τοῦ λαοῦ 
Σαὲλ) τὰ Σαδλ 44) 24:. τῇ λαξ τὲ Σαδλ 70. τὰ λαξ μετὰ Σαϑλ. 
93- τῷ λᾶε τὰ μετὰ Σαδλ τοϑ. Οοπιρὶ. Τεοάοτεῖ. 1. εἰ. .- καὶ 
τὰ ἱμάτια αὐτῷ} α αὐτε οΒ. τὰ δὲ ἱμάτια αὐτὰ δἰᾶν. διεῤῥωγό- 
τα διερρηγοτα τ6. ΑἸεχ. διερρογωτα 24ς. ἦσαν διεῤῥωγοτα Οξοτγρ. 
ϑίαν. Οἴτος. δο, οὐπὶ ἤσαν ἰἸῃῖοῦ ἀποοϑ; δίαν. Μοίᾳ. καὶ Υ5] 

χαι ἡ γη ΧΙ. καὶ γῇ ([0) 242. 
καὶ ἐγένετο} α ἐγενέϊο 44. ἐγένετο δὲ 82, 935 τοΒ8. Οὐπηρὶ. 
εἰσελϑεῖν} ὅ ὅτε εἐσῆλϑε ΟΘεογς. δίαν. 
αὐτὸν ν πρὸς Δαυὶδ] τορὸς Δαυὶδ ὃ παῖς Οἴοτρ. ϑίαν. Οὔἴτγορ. ἔς, εὐπὶ 

ὃ τ τῖς ἰηῖεῦ ὕποο5, ϑίδν. Μοίᾳ. χαὶ ἔπεσιν) α Χαι 44, 71. Αγζῃ. 1. 
Ασπὶ. Ἐά. καὶ ἐπέπεσεν 18. ἐπὶ τὴν γ"ν} Ῥερεγηῖες. ἐπι τοροσωπον᾿ 
82, 1οϑ, 123, 247. ΑΙεκ. ργβιηΐτ, ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν (ἢ) 93. 
καὶ τωροσεχύνησεν] α χαὶ Οεοζρ. 

11. αὐτῷ] προς αὐον 82, 93. 1ο8. (ὐοπ!ρ]. κα 98. 
ποθὲν σοι 242. 

ἐν τῷ. 

Πόϑεν σὺ] 

σὺ πιααραγίνῃ] τσαρεγενου 82, 93, 1ο8. (οπρρί. 
ἔρχη σὺ την. 1. Απῃ, ἘΔ. Οεοτρ. σὺ ἦλθες δι.ν. τταραγίνῃ) 
ταραγινου ΠΙ. παραγέγονας 7ο. τααρεγένου 123. Ἦχεις 44. 
τρὸς αὐτὸν] προς ὁ Δαυιδ 44: αι. Ἐκ τῆς παρεμδολῆς---διασέ- 
σωσμα!] πλὴν ἐγὼ εἰμὶ εἷς σεσωσμένος ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἐκ τυαρεμδολῆς - 
Ἰσραὴλ ἐγὼ ἔφευγον δῖαν. Μοίᾳ. 4 εαβγίς {δεῖ “ρὶ. Νυΐὶς. 

λ 93. 108, 247. ΟΟΙρΙ. λεγων 121. 

ἐγὼ] 

ἐγὼ διασέσωσμαι} σεσωσ- 
μαι 2λ4ς. διασεσωσμένος εἰμὶ ἐγώ Αττη. 1. Αγπι. Ἑά. δειασέσωσ- 
μαι) διασεσωμαι τἀάιῖ. σι π|. τεο. 242. 

ΙΝ. εἶπεν αὐτῷ Δαυὶδ] εἰπε Δανιδ 44) 71) 24). αὐτῷ Δαυὶδ) 
ψο:. 1}. 

᾿ Θῆτορ. 

καὶ κόνις Αγηι. τ. Ασηι Ἑά. ϑῖἷαλν.. 

εἰσελίεῖν} ελϑειν 447. ΑΙά.. 

Χχο Σ᾿ τρος αὐῖον 82, 935 τοϑ, 24ς. Οοπηρὶ 
τὸ χρῆμα ἐςσὶ Ασα. τ. πῃ. Εἕά. τίς ἐςιν ὃ λόγος ἔτος Οεοῦρ, ϑίδν. 

Οἴἶτορ. ὠπαγίειλόν μοι] απαγίειλον δὴ μοι ΧΙ, τς8. αἀναγίειλον 
μοι 44.) 64, γ1, 244, 247. ΑΙεχ, καὶ εἶπεν) καὶ ὅτος εἶπεν ϑίῖαν. 

Ὅτι ἔφυγεν] οτε τεφευγεν ΧΙ, 29, 44) ς (» 64, 70, 71) 74. 
1195) 120, 134) 144. 236, 2425) 243, 246, 347. ̓ΑΙά. πεφευγεν 82. 

τοϑ. Οοπιρὶ. τίφυγεν (ς) 93. οτι τεφυγεν 158. λ οτι 24ζ. 
Αγ. 1. Ἄχ. ΕἘά.. Ὅτι ἔφυγεν---πολέμου, καὶ] μαδεῖ ἴῃ ομαγαέξ. 
ταΐποτα ΑἸεχ. ἐκ τῷ πολέμου] -“- ἐκ τῆς τταρεμξολης 82, 93, τοϑ. 
ἐκ τῷ πολέμε καὶ τοεπ]ώκασιν] 242. καὶ τοεπ]ώκασιν] καὶ ἐπέσον 
82, 93, τοϑ. ΟΟΙΡΙ. καὶ ἐπέσαν 24... παεπ]ώκασιν τοολλοὶ) ΤΥ, 

τίς ὃ λόγος ὅτος] τί 

47. ΑΙεχ. τολλοὶ] τι. καὶ ὠκέϑανον] α 19, 82, 93, 1τοϑ. 
Οοιρὶ. ἀπέϑανον] αἀπεϑανεν 1Π|,247. καὶ Σαὲλ] και ἀπεϑανε 
καὶ Σαὰλ]]. καὶ 247. παῦεὶ καὶ ἰπ οδιαγδές. τηϊποτε ΑΙοχ. . Ἶω- 
γάϑαν ὁ υἱὸς αὐτξ) ο υἱος αὐἷε Ιωναϑαν 246. Θεοῖς. α ὁ υἱὸς αὐτῷ 
Ἀπ. 1. πῃ. ΕἘά.. απέϑανε] ἀαπεέϑανον ΧΙ, 29. ςς, τό, 64, 71, 
98, 123) 1458, 242, 243, 244. τεϑνηκασι 82, 93) τοΒ, 24ς. Οοιηρῖ.. 

να 247. 
Ψ. Δαυΐδ] κα τ2:. τῷ παιδαρίῳ) Βαθεὶ π᾿ ομαγαδς. πηΐπογα 

ΑΙεχ. τῷ ἢ παιδαρίῳ-τ-αὐτῷ] οὐπὶ ἰηϊεγηηοά, 7γῖ, τῷ παιδαρίῳ. 
τῷ ἀὠπαγγίλλοντι] το ἐραιδα δῖον το απαγίελλον ΕΧ (ΟΙ͂Τ. γ4. τῷ 

ἀπαγγέλλοῆ!] τω ἀπαγίειλαντι 825 93» 108, 342. τὼ απαγἴελοντι 

χοό.. ὃ ) ὠπήγίειλεν Απῃ. 1. Αἴ. Ἐά. τῷ ἀπαγγέλλοντι αὐτῷ] 
αὐτῷ ὠπαγγέλλοντι Οεογρ. Πὼς οἴδας---ἀπαγγίλλον αὐτῷ ἷπ 
οὐτῇ. ζ64.} αὶ οὔτῃ ἱπϊοππεὰ, 74. 82. ὅτι τέθνηκε] ὅτι δον έχας ει 
(8ο) 24ς. ὃδιυυϊὸς αὐτῷ} α ὁ Οουρρὶ. 

Ψ]. τὸ τοαιδώριον] τῶ (ς) παιδαριον 545. 
τὸ ἀπαγγέλλων (Πς) (αἱ, ΝΊς. τὸ ἀπαγγέλλον αὐτῷ] καὶ 71, τού, 
247. Α΄. 1. τῷ απαγίειλαντι αὐΐω 24ς. λ αὐυτῳ 246. ὃ ἀπήγ- 
γειλεν αὐτῷ Αττι. 1. πῃ. Εά, Οεούρ. ἀπαγγίλλον] απαγΐει» 

λᾶν 93» το. ὠπαγγέλλον, (ἔοτΐ. ὠπαγγίλλον τι). 134. απαγίελον 
λ42. . Περιπ]ώματι) τεριπίωμασι 98.- - τεερυπεσὼν Ατπι. 1... ΑἸτῃ." 
ἙἘά. Περιπϊώματι περιέπεσον] συμπ]ώματι ἦλϑον 51ν. ταί νεπὶ 
ψυϊς. τοεριέπεσον} τοεριέπεσαν 11, ΧΙ, ςς, 121, 244) 246. ΑἸεχ, 
περιέπεσα 6, 645) 10. περιέπεσεν 148. (43. ἔχ ἐπιεηὰ.) τεριπε- 

σων 245. τοεριπεπῆωκε 24). ἐν τῷ ὄρει τῷ Γελθ 5] ἐπ πιοπίεπι Οεἰ- 
ὅοε Ψυὶξ. τῷ Γελδϑὲ] α τῳ 44). τό, 935-108, 24,5. 246. (οπιρὶ. 
Γελδααὶ Οαϊ. Νίο. Γελδεα Ατπι. τ. Ἄσῃηι. Ἐ4, Γελδουνὶ Οεοτρ. 
Γ ελξυὶ 81αν. καὶ ἰδοὺ 1} "δὲ 44. ἐπερήρικτο) τ ἐν τῶ ρει 

Γελῦκε 93: ἐπέπεσεν ϑίαν. καὶ ἰδὲ 45] δον γ1, τοό.. τὰ ἀρ-. 

μαῖα καὶ οἱ ἱππάρχαι] τὰ Σ ἅρμαϊα μεγάλη δύναμις Οεογς. οἱ ἱπ- 

κάρχαι] οἱ ιππᾷρχοι 44, ς6, 93, 1οϑ. Οοπιρὶ- ΑΙεκ. οἱ ὑπάρχοι 82. 

πολεμιςαὶ ἱππεῖς Δ. 1. πολεμιςαὶ ἱππέων Αγ. Ἐά. οἱ μεγαλο- 

δύναμοι ϑίαν. συνῆψαν αὐτῷ] Ἔ καὶ ἔπεσεν ἰηῖεῖ Ὁπςο8 ΑἸεχ. 

συνῆψαν ἐπ᾽ αὐτὸν Ἀπ. τ. ἄτῃ. Εἀ. Οεογρ. δἷαν.. 

ΞΩ, 

χὸ ἀπαγγέλλον} 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. β 

ΚΕΦ.κ 

δόρυ αὐτῷ, καὶ ἰδοὺ τὰ ἅρματα χαὶ οἱ ἱππάρχαι συνῆψαν αὐτῷ. Καὶ ἐπέξλεψεν ἐπὶ τὰ ὀπίσω 7. 

αὐτῷ, χαὶ εἶδέ με, καὶ ἐκάλεσέ με" χαὶ εἶπα, ᾿Ιδὰ ἐγώ. Καὶ εἶπέ μοι, Τίς εἶ σύ; χαὶ εἶπα, 8. . 
᾿Αμαληχίτης ἐγώ εἰμι. Καὶ εἶπε πρὸς μὲ, Στῆσι δὴ ἐπάγω μ8 χαὶ ϑανάτωσθόν με, ὅτι τεῦχε 

με σχότος δεινὸν, ὅτι πᾶσα ἡ ψυχή μου ἐν ἐμοί. Καὶ ἐπέσην ἐπ αὐτὸν χαὶ ἐϑανάτωσα αὐτὸν, 

ὅτι ἤδειν ὅτι οὐ ξήσεται μετὰ τὸ πεσεῖν ΝΟ τόχε. χαὶ ἔλαθον τὸ βασίλειον τὸ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν 

αὐτῷ, χαὶ τὸν χλιδόνα τὸν ἐπὶ τῇ βραχίονος αὐτᾷ, χαὶ ἐνήνοχα αὐτὰ τῷ χυρίῳ μου ὧδε. Καὶ 

ἐχράτησε Δαυὶδ τῶν ἱματίων αὐτῶ, χαὶ διέῤῥηξεν αὐτᾶ' καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ μετ αὐτὰ δι- 

ἐῤῥηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν. Καὶ ἐχόψαντο χαὶ ἔχλαυσαν χαὶ ἐνήςευσαν ἕως δείλης ἐπὶ Σαὲδλ χαὶ 
ἐπὶ Ιωνάϑαν τὸν υἱὸν αὐτῷ χαὶ ἐπὶ τὸν λαὸν ᾿Ιόδχ χαὶ ἐπὶ τὸν οἶχον ᾿Ισραὴλ, ὅτι ἐπλήγησαν ἐν 

ΣῈ ὶ δ᾿ τῷ ῳ τῷ ἃ έ τῷ, Πόϑεν εἶ σύ- χαὶ εἶ ῥομφαίᾳ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ παιδαρίῳ τῷ ἐπ  γελλθνξι αὐτῷ, Πὸ Ι σι : ΤΑΙ εἶπεν, 

Υἱὸς ἀνδρὸς παροίκου ᾿Αμαληκίτου ἐγώ εἶμι. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαῦθ ΤΩΣ οὐχ ἐφοδήϑης ἐπε- 

γεγχεῖν χεῖρά σου διαφϑεῖραι τὸν χριςὸν Κυρίου ; Καὶ ἐκάλεσε Δαυὶδ εὐ των, τδιθαρίον αὐτῇ, 

χαὶ εἶπε, Τπροσελϑὼν ἀπάντησον αὐτῷ" καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν, χαὶ ἀπέϑανε. Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν 

Δαυὶδ, Τὸ αἷμά σε ἐπὶ τὴν χεφαλήν σα, ὅτι τὸ ςόμα σὰ ἀπεχρίϑη χατᾶ σᾷ, λέγον, Ὅτι ἐγὼ ἐνα- 

ΨΙΙ. Καὶ ἐπέδλεψεν] καὶ ἐπεσε καὶ ἐπεθλεψε 247. ἐπὶ τὸ 
ὀπίσω] εἰς τα οπισὼ 20, 244. κ ἔπι τῶ 64, 93, τοϑ. ΟοπρΡ]. κα ἐπι 

24ς.- ἐπὶ τῶ ὀπίσω αὐτὰ} ὀπίσω Σαὲὶλ 8ϊν. Οἰἶτορ. 8ο, οὑπὶ 

Σαοὺλ ἰηΐες ἅποο5. ϑῖδν. Μοίᾳ.ᾳΎ. ὀπίσω αὐτῷ} ὀπίσω αὐτῇ ΑἸεκχ. 
καὶ εἶδέ με] α με 11. καὶ ιδὲν τ2τ. καὶ 'δὲν μὲ τς8. ΑἸοχ. κ καὶ 
Θεοῖς. καὶ εἶπα] και εἰπὸν (ῆ φοτη. (64. 44. 70.) 23, τοϑ. κα καὶ 
Θεοῖρ. καὶ εἶπα, ᾿ἸΙδὰ ἐγώ] καὶ λέγω ἰδοὺ εἰμὶ ἐγώ Ατπι. 1. Απη. 
ἘΔ. ἡ, 8ϊαν. Οἴἶγορ. ᾿ ' | 

ΨΙΠ. εἶπε μοι} αὶ μοι ΧΙ, 447. βαρεῖ μοι ἴῃ ἌἽβαγαέξ. τηΐηοσε 
ΑΙεχ. εἶ σύ] ΤΥ. δ5ϊδν. καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν τρος ὠὐῇον 82, 93» 

1τοϑ. Οοπιρί. «Ἢ προς αὐον 247. ΑἸεκ. ᾿Αμαληκίτης) ᾿Αμαλει- 

κήτὶς (ἢ) 93. ᾿Αμαλεχκίτης Αγιλ. 1. Αστα. ΕἘά. ᾿Αμμαληκίτης ϑίαν. 

Οἴτος. ᾿ 

ΙΧ. τρὸς μὲ] μοι (ἢς δΜεφυεαῖει) Ατπι. τσ. Αγηι. Ἐά4. Οεοῖρ. 

δῖαν. Στῆθι! ἐπιρησι ΧΙ, 10, 44) 58» 56, 64, 71) 74) 82) 92, 93» 
98, τού, 1οϑ, 1199 120, 123») 134) 1447 1ς8, 216, 242, 46. (οιῃρὶ. 

ΑΙά. (ει. Νῖς. Στῆϑι δὴ] ἐπιζηϑι 245... κα δὴ 24). ἄνάρηϑι 
Ἀπη. 1. Ατ). Εά, σῆναι Θεοῦ. Στῆϑι δὴ ἐπάνω μου] δεῦρο δὴ 
δῖαν. Οἶτορ. δεῦρο δὴ ἐπάνω μου δῖαν. ΜοίᾷςἩ ἐπώνω μου] ἐπ᾿ ἐμε 
19, 82) 93», 108, 24ς. (οηρ. καὶ ϑανάτωσον] καὶ ϑανατωσείρ 
11. α καὶ ϑίαν. Οὗτος. κατέσχε με] καΐεχει με 82, τοϑ, 34. 
ΟΦ οταρ!. ἔχει μὲ 93. -ἰ ἤδη ϑίαν. Οὗτος. σκότος δεινὸν] τὸ σκό-. 
τος τὸ δεινὸν ({ετε ξηροῦ ουπὶ δυο] 19) Θθος. ὅτι πάφοα!] και. 
ἐφὴ τού, 24ς. χαϊ οτι τοϑ. χαὶ ετὶ σᾶσα 110» 158, 242. καὶ 

ἐξήχει 244. ὅτι πιᾶσα---ἶν ἐμοί] ἕως τοῶν τνεῦμιά μου ἐν ἐμοὶ 
ἐξίν. Ατὐπλ. σ. Ασῃ, Ἐά. ὅτι πᾶσα ἡὶ ψυχή μου] και ετι ἡ ψυχή 

μου ΧΙ, 20, 4» 8, τς, 6, 64, 70, 71, 749 82, 92, 93» 98, 120,.123, 
1347) 144) 236, 243, 246. (τρί. ΑἸ4. (δῖ. Νς. κα σασα Οδοῖρ. 

ὅτι εἰς τί ἤδη ἡ ψυχή μου ϑῖαν. Οἶτορ. καὶ ἤδη ἡ ψνχή μου ϑίαν. 
Μοίᾳ. ἡ ψυχή μου] καὶ ισχυς μου 241. ἐν ἐμοί] ἐξὶν ἐν ἐμοι 82, 
43» 108. ΟΟπιρ]. ἐπ᾿ ἐμοὶ 245. οὐκ ἔςιν ἐν ἐμοί δῖαν. Οἴἶτορ. 

Χ. Καὶ ἐκίςην] καὶ ἐπεςησᾶ 19, τοϑ. (οιηρὶ. ἀνέςην Δτα. Ἐά. 

καὶ ἐϑανάτωσα] α καὶ ϑῖαν. Οὗτος. ὅτι ἤδειν] ὃν ἡδειν 82. ἤθειν 
γὰρ 81αν. Ὁ ἤδειν] ἐδὴν 247. ὅτι οὐ ζήσεται] ΔΛ ΟΤΙ 144. ὅτι οὐ 

σωθήσεται τη. τ. ὅτι οὐκ ἔς! σωϑθησόμενος Αται. Ἐά. ὅτι οὐκ ἣν 

αὐτῷ ζωὴ Θεοῖς. ἔς, ἢπε αὐτῷ, 8ῖαν. Οἰἶγογ. ὅτι οὐκ ἔξαι φῶν 
δῖαν. Μοίᾳ. μετὰ τὸ πεσεῖν αὐτὸν] Α 24ς. μετὰ τὴν ττῶσιν 
αὐτῷ Οεογρ. 8᾽αν. τεσεῖν] σταισειν 29. τὸ βασίλειον] το δια- 
δημα το, 82, 93) 1οϑ, 1ς8, 24ς. (οτηρὶ. -- διαδημα (ἀυ. 4η δια- 
δὲμα) ςς. τὸν ςέφανον Ἄττῃ. τ. Αττὰ. ἘΠ, τὸν ςέφανον βασιλικὸν 
8ιαν. τὸ ἐπὶ τὴν κεφαλῆν] τὸ ἐπι τῆς κεφάλης 44) 70, 74, 82, 93» 
98, τού, τοϑ, 120, 123) 1345) 1445 226, 242. (ουῃρὶ. ΑΙά. Οἱ. Νὶς. 

τὸ ἐπὶ κεφαλῆς τ8. ἐκ τῆς κεφάλης Αἴ). 1. ΔΑ. Εά, ὃ ἦν ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν Οεογς. ἔς; πἰῇ ὃς ἦν, ϑιαν. τὸν χλιϑόνα] τον χλι- 
δωνα ΧΙ, 29, ς» 64, 70, τοϑ, 236, 24ξς, 246. (24). ὃἱ νἱάεξιις.). τὸν 
αληδονα τού, 134) 1445 243. τὸν κληδόνα ΑἸά, τὸν ἐπὶ] ὃς ἣν 
ἐπὶ Θεογρ. διαν. τῇ βραχίονος] τὸν βραχιονα 44, 70, 71, 74) τοῦ, 
120, 1347 144) 236, 242. (αἴ. Νίο. καὶ ἐγήνοχα αὐτὰ] καὶ ἐχήνο- 

χα αὐτὸς ἀμφότερα δῖαν. Οἶτον. αὐτὰ] αὐῇον 247. τῷ κυρίῳ 
μου] πρὸς τὸν κύριόν με (1 Βεφυεηίετ) Θεοῦ. 8ιΔν. ὧδε] α 8[αν. 
Οἴτορ. 

ΧΙ. Καὶ ἐκράτησειΔαυὶδ] Καὶ εὐϑὺς ἐκράτησε Δαυὶδ 5ϊλν, Οἴιος. 

τῶν ἱματίων] τὰ ἱμάτια ΑἸεχ, Οεοτς. ϑῖαν. καὶ πᾶντες--τὰ ἱμά- 
τια αὐτῶν] καὶ πάντες οἱ ἄνδρες διέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν οἱ μετ᾽ 
αὐτῷ 5[αν. Οὗτος. καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτῷ] καὶ πάντες 
ἄνδρες οὗ μετ᾽ αὐτῇ ἦσαν Οοὐά. ϑετρὶϊ ττεβι οἱ μετ᾽ αὐτ] οἱ ἦσαν 
μετ᾽ αὐτε Οεοτς. διέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν] Α το, 82, 93, τοϑ, 
447. Οομιρὶ. ΑἸοχ τὰ ἱμάτια αὐτῶν] ἤηε ἀπίουϊο (οάά. ϑειρὶὶ 
65. ; 

ΧΙ. ἔκλαυσαν καὶ ἐνήξευσαν} ἐνηξευσαν καὶ ἔκλαυσαν 1, ττ0, 
1219) 24. Α'τῃ. 1. Απῇ. Εάἀ. κ καὶ Οδοῖς. καὶ ἐπὶ Ἰωνάϑαν} 
ἔπι 445 93, 121) 536, 246. (αι. ΝΊς. Απη. σ᾿. Ασπι. Ἑά. τὸν 

υἱὸν αὐτῷ α 71. τὸν λαὸν] αὶ τὸν 93. Ἰόδα} τῶν Ἰπκδαίων 
Θεοῖς. Ἰσραὴλ] Σαουλ (ρτῖυ5 4118 Ταδεγαῖ νοχ, χυβὲ Ῥεπίτυ9 εγαΐα 
εἴ) 134. ὅτι ἐπλήγησαν] οτι ἐπληγη 247. ὅτι πεπληγμένοι ἦσαν 
Οθοῦς. ϑίαν. ἐν ῥομφαίᾳ} σφοδρω 44, 74) τοῦ, 134, 144. 8ῖαν. 

Οἴἶτορ. : 
ΧΠΙ. τῷ ὠπαγγέλλοντι αὐτῷ] α ςς. ὃ ἀπήγίελεν αὐτῷ Απ. τ. 

Αγ. Ἐά. ἀπαγγέλλοντι] ἀναγίελλοντι τ6. απαγίκλαντι 82, 
93, 108, 158. (οπιρ. Πόϑεν εἰ σύ---αοὐτῷ Δαυὶδ ἴῃ ςοπι, {64.] 
α ουπὶ ᾿μίειτηθά, 247η. καὶ εἶπεν] κα 74. ἀνδρὸς τραροίκε} 
α ἀνδρὸς 44. παροίκου ᾿Αμαληχίτου) ταρ᾽ οἶκε ᾿Αμμαλὴκ (Ἰοϑῖο 
Παρυ]ατῖ9) διάν. Οὗτος. ἐγώ εἶμι} Τι, Ατγπι. ἘΔ. Θεογρ. 8[αν. 
ΣΙΝ. Καὶ εἶπεν] λέγει Ατπι. τ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαν] 
λῖῶῖς, εἶπεν αὐτῷ] α αὐτῷ 44. Πῶς ἐκ] ρτγαπιῖτ, καὶ Αγ. τ. 
Αγ. ἘΔ. ἐπενεγκεῖν) ἐπενεγκῶν (ῇς) 93. ἐπενεγκεῖν χεῖρά σα] 
αίμεγε πιάπμα ἡμᾶπ Ψὰρ. χεῖρά σου] χειρας σον 44. τὴν χείρα 
σΒ 70, 93, 198. ΟὐΟπιρὶ, Ατπν. 1. Αγαγ. Ἐὰ, διαφθεῖραι τὸν χριγὸν 
Κυρία] ἐπὶ χριξον Κυριου 442. ἐπὶ τὸν χριςὸν Κυρίε Οφογς. δ(αν. 
Οἰἶγοσ. “μὲ οεεϊάετες εὐγύβηπε Πογαϊπὶ, ΜΡ. 
χριτὸν} χρηςον (ἢς πη) 93. 

ΧΨ. ἕν τῶν τραιδαρίων αὐτῷ] ἕν ἐκ τῶν τραιδαρίων Ατηι. “. 411Π|406. 
Ατπι. Ἐά. ἕν ἐκ τῶν παιδαρίων αὐτᾷ Οὐ, δεγρί! φυίπαυε. ΟΘέοτρ. 
ἕν ἀπὸ τῶν ψαιδαρίων αὐτῇ ϑίαν. παιδαρίων αὐτῇ αὐτῇ 44. παι- 
δαρίων αὐτῷ ΑΙεκ. Προσελθὼν] τροσελϑὸν 442. Προσελϑὼν 
ἀπάντησον αὐτῷ} προσαγάγετε αὐτὼ καὶ ἀψασϑε αὐῖον το. προσ 
ἄγαγετε αὐῳ, καὶ αἀψασϑε αὐῇε 82, 93, το. τορόσελϑε διάφϑειρον 
αὐτὸν Αττι. τ. Ασπι. Εά. τρόσελϑε καὶ ἀπάντησον αὐτῷ Οεοτς. 
τρόσελϑε καὶ ϑανάτωσον αὐτὸν ϑίλν. ἀπάντησον αὐτῷ] αἀπαντη- 
σαν. αὐἦον 44, 18. καὶ ἐπάταξεν] και ἐποΐαξαν 82,93. ἐπά- 
ταῖεν αὐτὸν) -- ἐπι τὴν γὴν 71, 242. εἐπαΐαξαν τοϑ. μαδεῖ αὐτὸν ἴῃ 
οδαγαξξ. πηίπογα Αἰεχ0 τοροσελϑὼν ἐϑανάτωσεν αὐτὸν 85ϊαν. Οῇτορ. 
ἐϑανάτωσεν αὐτὸν ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ ὠπέϑανε] καὶ εἐδαλεν αὐΐον ἐπι 
Τὴν γὴν 19. ἔς, πἰῆ ἐδαλον, 82, 93, το. 

ΧΝ,. Καὶ εἶπεν τωρὸς αὐτὸν] καὶ εἶπεν αὐτῳ 44) 70, 74) τού, 134, 
1:44.) 536. (Δι. Νίο. πρὸς αὐτὸν Δαυὶδ] Δανει τρος αὖον Π. 

Δαυιδ τρος αὐΐον 64, 93. τοβ, 119,.244) 24ς. Οοπιρὶ. ὅτι τὸ ςὅ- 
μα σῃ) κτὸ 44. τὸ ςόμα] τῶ (β0) ςομα 94. ἀπεκρίθη κατὰ 
σ8] κατὰ σᾷ ἀπεκρίϑη Θεογρ. δίαν. λέγον] λεγων 11], 20, 44, ςς, 
93» τοῦ, τῶτ, (134. σο1τ.) 247. Οοπιρί. λογον 119. κχαὶ λέγει (118 
Πεαιυιοπῖοῦ) Ατπι. 1. Ασα. Εά.. Ὅτι ἐγὼ] αὶ οτὶ 44) 64, 93, τοϑ. 
Οοπρ. Ὅτι ἐγὼ ἐϑανάτωσα ] φρο ἱπέεγγεεὶ Ψυὶσ. ἐγὼ ἐϑανά- 
τωσα] ὙΤτ. γ5θ. ἐϑάνάτωσα) τεϑαναΐωκα 84, 95, τοβ. Οοπιρί, 
τὸν χριξὸν. Κυρίου} κα τὸν 247. 

τὸν χριφὸν] αὶ τὸν οϑ, 

0. 

10. 

11, 

12. 

13. 

14. 
1Κ. 

16. 



22. 

ὄρη Τελξουὰ Αταν. τ. Απη. ἙἘά. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ. Β. 

γάτωσα τὸν χριςὸν Κυρία, Καὶ ἐθρήνησε Δαυὶδ τὸν ϑρῆνον τᾶτον ἐπὶ Σαδλ χαὶ ἐπὶ ᾿Ιωγάϑαν τὸν 
υἱὸν αὐτὸ, Καὶ εἶπε τῇ διδάξαι τὰς υἱὸς ᾿Ιόδχ" ἰδ γέγραπ]αι ἐπὶ βιδλία τῇ εὐϑδς. Στήλωσον 
Ἰσραὴλ ὑπὲρ τῶν τεϑνηχότων ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματιῶν' πτῶς ἔπεσαν δυνατοί. Μὴ ἀναγγεῖ- 
λητε ἐν Γεῦ,, χαὶ μὴ εὐαγ[ελίσησβε ἐν ταῖς ἐξόδοις ᾿Ασχάλωνος, μή ποτε εὐφρανϑῶσι ϑυγατέρες 
ἀλλοφύλων, μή ποτε ἀγαλλιάσωνται ϑυγατέρες τῶν ἀπεριτμήτων. θρη τὰ ἐν Γελξεὲ μὴ χα]α-- 
δάτω δρόσος καὶ μὴ ὑετὸς ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἀγροὶ ἀπαρχῶν, ὅτι ἐκεῖ προσωχϑίσϑη ϑυρεὸς δυνατῶγ" 
νυρεὸς Σαδλ οὐχ ἐχρίσϑη ἐν ἐλαίῳ" ᾿Αφ᾽ αἵματος τραυματιῶν χαὶ ἀπὸ φέατος δυνατῶν, τόξον 
Ἰωνάθαν οὐχ ἀπεςράφη κενὸν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ῥομφαία Σαδλ οὐχ ἀνέκαμψε χενή, Σαὲλ καὶ 
Ἰωνάϑαν οἱ ἠγαπημένοι χαὶ ὡραῖοι οὐ διακεχωρισμένοι, εὐπρεπεῖς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν, χαὶ ἐν 
τῷ ϑανάτῳ αὐτῶν οὐ διεχωρίσθησαν" ὑπὲρ ἀετὲς χᾶφοι, χαὶ ὑπὲρ λέοντας ἐκραταιώϑησαν. 

ΧΨΊῚΙ. ἐϑρήνησε Δαυὶδ---καὶ ἐπὶ ᾿Ιωνάϑαν] εϑρηνῆσε ἐπὶ Σαουλ 
καὶ Ἰωναϑαν 44. τὸν ϑρῆνον τᾶτον) α 71. 

ΧΥΝΤΙΙ. Καὶ εἶπε] καὶ εἶπαν 24ς. -Ἐ Δαυὶδ' Αττὰ. τ. Αση. Ἐά. 
τὸ διδάξαι] τις διδαξαι 44, τοό. διδάξας Θεοῦ. Ἰ1ώδα] Ισραηλ 
τοῖζον 111, 247. Ισραηλ καὶ Ιεδα το, 93. τοϑ. - ἀκριδωσαι ςηλω- 
σαι Ἰσραὴλ 44. -Ὦ τοζον οΒ. Αἰεχ. Θεογρ. δαν. Ἰσραὴλ 121. ἴαδαν 
(οοττ. [5δα) 1324. -Ἐ τοξοποιητικὸν Απη. τ. Αττῃ. Ἐἀ. ἰδιὰ--ττς 

εὐθὲς} αὶ οὐπὶ ἱπίεγπιοά, ΧΙ, 64) 71, 92) τού, 119, 242. καὶ εἰπε (2, 
ξς, 705,74» 134) 144..236. ἰδξ γέγραπ]αι] καὶ γέγραπῆαι Αττι. τ. 
καὶ ἰδὲ γεγραμμένον ἐξὶν Αὐτὴ. Εὰ. ὅτι γεγραμμένον ἐςὶν 8ίαν. 
Οἴἶτορ. ἰδὲ γεγραμμίνον δῖαν. Μοίᾳ. βεω! μεγίρεμιπι οὶ δ α]σ. γέ- 
γραπῆαι---εὐϑδς} “τίρεμπε οἱ ἱπ Πότο γε. ϑ5γυ. Βαγ- Ηθῦγ. ἐπὶ 
βιδλίου τῷ εὐϑὲς] ἐπὶ βιδλίου εὐϑϑοῦς (ας) 24ς-. ἐν βιδλίῳ τῷ εὖὐϑὲς 
Ατηι. τ. Αππῃ. ΕΔ, δῖαν. Οἴἶτος. ἐν βιδλίῳ τὰ δικαίβ Οφογρ. ϑ8[δν. 
Μοίᾳ. ἐμ ιδτο ἠωβονισε νας. εὐθὲς} σύϑες (Πς) ςό, 246. εὐ- 
ϑέως τοϑ. , 

ΧΙΧ. Στήλωσον] ργαθιῖτῖ. καὶ εἰπε ΧΙ, 29, τό, 64, οϑ, ττο,1 8, 
φ46. ΑἸά. Οεοῖρ. καὶ εἰπὲν ἀχριδασαι 19. ΟΟΙΏρΡΙ. ςηλωσαι ς2, 
γο, 134) 236. (δι. Νίο. ἐρήλωσαι (ἢς) γ4. καὶ εἰπεν' σηλωσαι 92, 
τ2ῶο. ἀκριξασαι 93, τοβ. ἀχριδωσαι ςηλωσαι 1το6. φηλῶσε 144, 

442. καὶ εἶπε ςερίωσον ϑῖαν. Οὗτος. καὶ εἶπε ἀνορϑόε ςήλην( (εγῖρε 
εοἰκη:παη) δῖαν. Μοίᾳ. Στήλωσον--τραυματίων] Εἰ αἰϊ: Ορηβάενα 

7γαεῖ ξγο ἀϊ᾿η φιὲὶ πιογίπιὶ πὶ μερὲν ἐχοεῖία μὰ νεΐπεγαι!. Ν εῖ. 1Δῖ. εχ 
Μϑ8. σεῖ. Ἰσραὴλ] Δανιδ 244) 245. ὑπὲρ τῶν] περι των 93. 
ἐπὶ τῶν 1:8,446.5. ὑπὲρ τῶν --τραυματιῶν] ἐπὶ τὰ ὕψα σε () ὑπὲ 
τῶν τεθνηκότων σε 247. [ἐπὶ τῶ ὕψη σου] περὶ τεθνηκότων σε τραυ- 
ματιῶν, οὐπλ τραυματιῶν ἴῃ ομαγαέϊ. τηΐπογς, ΑἹεχ. ὑπὲρ τῶν 
«εϑγηκχότων] ὑπὲρ τῶν βενὼν Αττη. τ. Αγηι. Εά, ἐπὶ τὰ ὕψη] 

Δ το, 93. Οοπρ. ἐπὶ τὰ ὕψη σα} τοθ. τραυματιῶν] τρα- 
ματίων, υ ἴχμρτα δβάϊίο, 542. ποῶς ἔπεσαν] ῥτοεπιῖτέ. καὶ ΟΘεοτς. 
δίαν. Οὗτος. - ἔπεσαν] ἔπεσον (Ης ἱπῆα 44; 70, 74. 93, τού, τοϑ, 
120, 123). 134..144,) 436, 442. Οοπιρί.) Οαι. Νίς. Ομ εγίοίε 1. 68ο. 
ἔπεσαν δυνατοί ) ἔπεσον δυνωτοὶ καὶ ὠπώλοντο σκεύη πολεμικά; Αἴδδη. 
Ν]. 46. : 

ΧΧ. Μὴ ἀναγ[είλητε] αναγίειλαἶε 111. μὴ ἀναγ[είλατε Αἴμδη. 

᾿. εἷς καὶ οὐκ ἀναγίείλητε Οεοῦρ. ἀναγ[είλητε] απαγίειλητε 

ΧΙ, 44. ξξ, 56, γο, 71) 74, 829) 92) 93, τού, τοϑ, 123, 134) 144) 
τς8, “36, 242, 243. (οἴηρὶ. ΑΙΜ. σὲ. Νῖς. ἐν ΓΘ] εἰς ΓΕ. 
93, 1τοϑ. Οοπρὶ. Ομιγίοῆ. ἴος. εἷς. ἐν ΓΦ Θεοῦ. καὶ μὴ] 
μὴ δὲ 93, 1οϑ, 244. Οοπιρί. ΟΒγγίοίϊ. Ιος. οἷ. μήτε Οεογρ. ϑ8[δν. 
Μοίᾳ. καὶ μὴ---Ασκάλωνος) μηδὲ ἐν ὁδοῖς ᾿Ασκαλῶνος Αἴδιηη, 
Ϊος. οἱξ. εὐαγγελίσησϑε! εναγγελησασϑαι 93. ενηγγελισῆσθε 
τοό. αναγίειλητε τ21:. ἐν ταῖς ἐξόδοις} εν ταῖς οδοις 93, τοϑ. 
Οομιρὶ. ΟἸεγίοί. 1. οἶς. εν τσάσαις ταις εἐξοδοις δ4ς. ἐπὶ τὰς ἐξόδες 
Θεοῦ. ᾿Ασκαάλωνος) Ασκαάλων 98. μή ποτε 19} ὁπὼως μη 93» 
1οϑ. Οστηρὶ. Ομιγίοῖ 1. εἶς, ἵνα μή ποτε Αττη. τ. Αττι. Εά. ἵνα 
οὐκ Θεοῖς. μὴ δῖαν. Οἴτογ. ἵνα. μὴ 8ῖαν. Μοίᾳἁ.Ύ ϑυγατέρες τ᾿ 
εἰ 2] ϑυγατεραις 9,9. μή ποτε 2] καὶ μή ποτε Ατη!. τ. καὶ μὴ 
Ἀπη. Ἐά. καὶ ἵνα οὐκ Θεογρ. μὴ δ5[αν. μή ποτε ὠγαλλιάσων- 
ται) μηδὲ γαυριασωσιν το, 93. 108. Οοτηρ!ὶ. ΟΠ γίοῖι 1. οἶς, καὶ 
ἀγαλλιασονΐαι 71. μὴ δὲ γαυριατωσαν 242. μή ποτε ἀγαλλιά- 
σωνται ϑυγατέρες] κα 247. ἀγαλλιάσωνται] αγαλλιασοναι τού, 
125. ϑυγατέρες 29] αἱ ϑυγατέρες 7γ4. τῶν ἀπεριτμήτων] κα τῶν 
ΧΙ, τ23. Οοπρὶ, Οδϊ. Νίὶς. Αἴδαπ. Ογγίοί, ]. οἷξ. 

ΧΧΊ. Ὄρη τὰ ἐν Γελξεὲ] δοπιος φωὶ φΠ]ὶς ἱπ Οεἰδεαὶ Ατηῦτ. 
ἐπὶ ὅρη Γελξουὶ Οεοτς. ϑίδν. 

Οἴτορ. ὅρη Γελξοὶ 5δν. Μοίᾳβ.Ύ "τὼ ἐν Γελδϑὲ] «ἐν 64, γ0, 93» 
1οϑ, τι, 121. Οοπιρί. Ο γγίοίε. ἱν. γ67. ἰχ. 692. λ τὰ ἐν 247. 
τὰ ἐν Γελδεαὶ Οαῖ, Νῖς. 

᾿Οοιρί. ΟἸγίο,, Ἰος. οἷξ, 

μὴ καταβάτω] μὴ τίσοι ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

μὴ καταξατω---ἰφ᾽ ὑμᾶς] μέσΗΕ ΤῸ, 

πέφιε ρίμυϊα εαάαὶ Δμρὲγ νοῦ. Απιδς. μὴ καταξατω---ὅτι ἐκεῖ] 
μὴ τεσὴ ἐφ᾽ υμὰς μητε δροσος μήτε νετὸς ἐπι τὰ ὑψὴ σὰ ορη ϑανα- 
του. οτι ἔχει τ9. ἔς, πἰῇ τσεσθι 93. 1ΙοΒ. μη καΐαλαθοι δροσος, και 
μὴ νετος πέσοι εφ᾽ υμας, χαι ἀγροι υπαρχων, οτι ἔχει 247. 
ὄζτω] καΐαξο; 11, ΧῚ, 20, 82, 119, 242, 243, 244. 
ξξ,) 745 (134. οοἴτ.) 24ς. ΑΙεχ. καΐαξη 64, γ1, 98, 1521) 1ς8. 
δρόσος} -Ἡ ἐφ᾽ υμας 24ς. μήτε δρόσος Οοπιρὶ. ΟΠιγίοῖε. ἵν. γ67. 
καὶ μὴ ὑετὸς] μηδὲ νετος 20, 243, 24ς. ΟΠιγίοίς. ἰκ. 692. κ μὴ 44, 
κό, 64, 70, 74, 929 τού, 110, 1205) 134, 144, 216, 242, 246. (δῖ. Ν)ς. 

καὶ οὐχ, ὑετὸς Οεοῖσ. μήτε ὑετὸς ϑῖαν. Μοίβ. καὶ μὴ ὑετὸς ἐφ᾽ 

ὑμᾶς} μὴ δὲ νετος ἐφ᾿ υμας ορη ϑαναἶἷξ ςς. μήτε ὑετὸς Οοπιρὶ. μηϑὲ 
ὑετὸς πέσοι ἐφ᾽ ὑμᾶς ΑἸεχ. μήτε ὑετὸς ὄρη ϑανάτε ΟἨιγίοίε. ἱν. γ67. 

καὶ μὴ ἐλθέτω ἐφ᾽ ὑμᾶς ὑετὸς Ατγηι. τ᾿ μὴ ὑετὸς [πὰ ἢ νετος 121’ 

Αἱά. ἐφ᾽ ὑμᾶς] αῶᾷς. ἐφ᾽ ἡμᾶς (αι. Νῖς. θογᾳ. καὶ ἀγροὶ 

ὠπαρχῶ»]} "ποτε ππογίἱΣ Αταδγ. α χαὶ Ασγγ ἱ. Ατηιν. ΕἘά. ἄὄτε οὐγροὶ 

ἀπαρχῶν ἐκφερέτωσαν Θεοῖς. ὥς, πἰἢ μήτε ἀγροὶ, 5ϊαν. Οἴτορι 
ἀπαρχῶν] ἀπ᾽ ἀρχῶν (0) 242. φγἰπιϊείαγωσι 5γ1. Βατ- ΕἸδῦγ, -Ἡ τῷ 
ϑερισμξ ἱπίεῦ πποοβ ϑ8[|Ἃν. Μοίᾳ. ὅτι ἐκεῖ] α ἐκεῖ Οοπιρί. 5]αν. 

Οἴτορ. προσωχϑισϑῊ)} εξηῤϑὴ 93. ΟἸγγίοίξ. ἵν. γ67. ἴκ. ὅρα. 
προσοχϑείσϑαι 246. προσωχθησε247. Μιῤίαια τῇ Ἀτηδτ. ργοοέϊές 
2 ὅγι. Βαι- Ηεδτ. ἐπεδλήϑη διαν. Οἷἶγοσ. ὠποξεξλημένος ἣν ϑ51αν. 

Μοί4. αὐϊεέξας ο Ψυὶς. ϑϑυρεὸς 15} ϑυραιος ΧΙ. (ἔς ἱπῆτα 20, 
121) 242.) σκεπὴ (ἔς ἰηῖτα 93.) ΟΠ τγίοεξ, 1, οἰέ, φνγοιεῦίο Αὐιῦγ. 
δυνατῶν] δυναςων ς ς, γο. (ἢς οσπι. ἴεᾳ. 645) τού, 120, 1345) 144, 236.) 

δυναῖον 242. ϑυρεὸς 2.7 καὶ ϑυραιος ΧῚ. ϑύυραιος 29. Ργατηϊεῖ. 
καὶ τοϑ, 119. ΟΟΙηρΙ. Οεοσγρ. αὶ 243. ϑυρεὸς Σαὰλ] α οϑ. 2γο- 
εξ! ίο δαμὶ ς Ατηρ. οὐκλ ἐχρίσθη] αὶ εκ (αἵ ν]άεῖαγ) ο8. φκαμ ποι 
οὔδει ἀπᾶως Μυὶς. οὐκ ἐχρίσθη---δυνατῶν ἴπι οοηι. ἴεᾳ.] ποπ οἰ κπόϊως 
ἐπ οἷεο, εἰ (πηρμὶπο ομἰπεγσίογωνι, εἰ ἐπὶ αἶρε δε] ρεναπείμα : ΑτΆΡγ. 

ἐχρίσϑηΐ ἐχρήϑη 11. ἐκρήσθη (ἢς) 93. 
ΧΧΙΣ. ᾿Αφ᾽ αἵμαῖος ἀφ᾽ αἱρέματος (ἢς) 82. εξ αἰμαΐος 93. 

ἀλλ᾽ ἐν αἵματι 5ϊαν. Οἷτοςρ. τραυματιῶν] μαχητῶν 93. καὶ ἀπὸ 
σίατος) α' καὶ 11, 29, 719) 98, 119» 121) 1ς8, 24ς, 247. Αἴεχ. ϑἷαν. 

Οὔτοσ. καὶ ἐκ ξεᾶτος 93. καὶ ἀπὸ ςέατος δυνατῶν] α 19» τοβ. 
δυνατῶν] δυναξων 44, 98,243» 24ς. τραυμαΐιων 93. - ϑύυρεος Σααλ 
δχ ἐχρισθή εν ἐλαίῳ" αφ' αἰβκαῖος τραυμαΐιων' καὶ ἀπο σεατος δυναςων" 
((ο. εχ τερεϊποης) τού. τόξον] ὡς τοζον 44, 2, ςξ, 70, 719 74» 
82, 92, τού, 120, 1347) 144, 236, 242. (ἰδέ. Νὶο. μιρίμα Ατγηδζ. 

τόξον ᾿Ιωνάϑαν] τοΐζον δυνατων τοζον Ιωναϑαν 246. ἐκ ἀπεςράφη 
---ὀπίσω} ποπ τῇ γευεν α τείγσο Ατοῦσ. ἐπεςράφη] ἀνεςρεψε 93, τοθ. 
Οομρὶ. ἐγραφη 24ς. κενὸν] εἰς κενὸν Οεοῦς. εἰς τῶ ὀπίσω] καὶ 44, 

ξῶ, ξζ) 70. 747) 92, τού, 116) 120, 134) 144.) 236, 242. (ῖ. Νῖίο. 

οὐκ ἀνέκαμψε} εκ ἀνεξρεψε 19, 5.5, 93» 93, 1το8, 121. ΟΟμπρὶ. οὐχ 
αἀπεςραφη 64. πο εἰ γευεγμς Απλθσ. κενή] ἀργηϑεῖσα Ατπι. τ. 
Αται. Εά. εἰς κενόν Θεοῦσ. ἀλόγως ϑἷαν. Οἶτος. | 

ΧΧΙΠΠΙ. Σαοὺλ καὶ Ἰωνάϑαν] Σαδλ δὲ ᾿Ιωνάϑαν 5[αν. Οἴτορ. 
δὲ ἡγαπημῖνοι] α οι 247. οἱ ἡγαπημένοι---διεχωρίσϑησαν} ψρεοίοβ, 
ἐξ εαγίβεαὶ ἐμ εραταῤιϊσς ἐπ οἷα μμα, εἰ ἐπ ποτε ποὰῦ (μι (εβανανὶ 

Αταδτ. καὶ ὡραῖοι] - καὶ εὐπρεπεῖς Αγ. σ᾿. ἄστη. Ἐά. καὶ δια. 

χεχωρισίμένοι] -" ἐν τὴ ξωη ἀντων οΒ. οὐ κεχωρισμένοι (ΗγγΓοξ, ἷν. 
γ6). οὐκ ἦσαν διαχεχωρισμένθι δέν. Οἶτορ: εὐπρεπεῖς} αἴ ΧΙ, 
195) 29, 449 52, 54») 56, 64, 70, 71) 74) 82, 92) 93, τού, τοϑ8, 110, 

120, 123, 134) 1445) 1.8, 236, 242, 243, 246. (οιρὶ. (αἵ. Νῖς. 

Ομιγίοί 1. οἶς, Ασπι. 1. Ατπλ. Ἑά. ϑ8ῖαν. Οἷἶγορ. ἐν τῇ ζωῇ αὐ- 
ἐὼν] -Ὲ οὐ κεχωρισμένοι Ομγίοε. 1. ς82. αὐτῶν τ] αὐτῶν (ῆς 
ἰἸΏ64) ΑΙεχ. καὶ ἐν τῷ ϑανάτῳ---διεχωρίσϑησαν οὐ διεχωρίσϑησαν 
ἐν τῷ ϑανάτῳ αὐτῶν Αταϊ. 1. Αγ. Εά. οὐ διεχωρίσϑησαν) ποπ 

“ ραγαιὶ μπὲ ὅγύ. Βατ- εθγ. διεχωρίσϑησαν) εἐχωρισϑησαν 244. 

καΐα.- 

χαταξητω 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

Θυγατέρες Ἰσραὴλ ἐπὶ Σαὲλ χλαύσατε, τὸν ἐνδιδύσχοντα ὑμᾶς χύχχινα μετὰ κόσμε ὑμῶν, τὸν 

ἀναφέροντα χόσμον χρυσδν ἐπὶ τὰ ἐνδύματα ὑμῶν. Πῶς ἔπεσαν δυνατοὶ ἐν μέσῳ τοῦ ππολέμου, 

᾿Ιωγάϑαν ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματίαι ; - ᾿Αλγῶ. ἐπὶ σοὶ, ἄδελφε, μου ᾿Ιωνάϑαν, -ὡραιώϑης μοὶ 

σφόδρα, ἐϑαυμαςώϑη ἡ ἡ ἀγάπησίς σὰ ἐμοὶ ὑπὲρ ἀγάπησιν γυναιχών. 

ἀπώλοντο σχεύη ππολεμιχᾶ ; 

Πῶς ἔπεσαν δυνατοὶ, χαὶ 

ζω 

ΚΑΙ ἐγένετο μετὰ ταῦτα χαὶ ἐπηρώτησε Δαυὶδ ἐν Κυρίῳ, λέγων, ἘἰΪ ἀναδὼ εἰς μίαν τῶν τύ- 
ἜΣ » ΄ ν. “" ΙΝ Ἂς ΝᾺ τνν 

λεων Ἰόδα; χαὶ εἶπε Κύριος πρὸς αὐτὸν, ᾿Ανάξηϑι" χαὶ εἶπε Δαυὶδ, ΠΕ ἀναξῶ: χαὶ εἶπεν, Εἰς 

Χεδρών.. Καὶ ἀνέθη ἐχεῖ Δαυὶδ εἰς Χεδρῶν, χαὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖκες αὐτϑ, ᾿Αχινάαμ ἡ ̓Ἰεζ- 

ραηλίτις, χαὶ ᾿Αδιγαία ἡ ἥ γυνὴ Νάξαλ τῷ Καρμηλίε, Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ' αὐτᾶ ἑχαφος, χαὶ ὃ 

οἶκος αὖὐτϑ, χαὶ χατῴχεν ἐν ταῖς πόλεσι Χεξρών. Καὶ ἔρχονται ἄνδρες τῆς Ιδδαίας, χαὶ Χθιθσι 

τὸν Δαυὶδ ἐκεῖ τῇ βασιλεύειν ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿1Ιόδα" χαὶ ἀπήγίειλαν τῷ Δαυὶδι λέγοντες, Οτι οἱ 

ὑπὲρ ἀετὲς δζο. τὰ βη. ΟΟΙΊ. εν. Μιρεγ αφμῖϊα: ἱευίον. μὰ ψέρεγ ἦδοπε: οίρα- 
Ζίογες. Ἀπηδγ. ὑπὲρ οετὰς κΕφοι] κᾶφοι ὑπὲρ ἀετὲς Αἰτῃ. τ. ΑΙτη. 

Ἐά. καὶ ὑπὲρ λέογ]ας] καὶ νπεὲρ λεοντῶ 44. κακαὶ 93, το8. Οοπιρὶ. 
καὶ ὑπὲρ λέοντας ἰκραταιώϑησα"] ἰκραταιώϑησαν λέον ὑπὲρ λέοντας 

Απη. 1. Απη. Ἑά. καὶ λεόντων κραταιότεροι δἷαν. ἐκραταιωθη- 

σαν δυνάτοι 93) το. Οοπιρὶ. 
ΧΧΙΨΝ. Θυγατέρες---κλαύσατε) κλαύσατε ἐπὶ Σαὲλ ϑυγατέρες 

Ἰσραὴλ Οεογρ. δῖαν. Ἰσραὴλ) Ιερασαλημ 82. ἐπὶ Σαὲλ κλαύ- 
σατε] κλαυσατε ἐπι Σαδλ ΧΙ, 93. (το. υἱὲ νἱάεταγ. ) Οομρὶ. ἢς, πιῆ 
Σανὲλ, Ατπι. 1. Αγπι. Ἐά, ϑρηνήσατε ἐπὶ Σαέλ. ΒαΗ]. Μ.. τοπι. ἴϊ. 
Ῥ. 28. κλαύσατε) κλαυσατε, κλαυσατε 1]. τὸν ἐνδιδύσκοντα 
ἅς. δὰ ἤπ ςοπ1.} φαὶ υοβίεόαιὶ τος υοδιίνιεπία κοσοίησα ΘΗ ΟΥ̓ΜΩΤΑΘΜΙΟ 

τοβνο, φμὶ ἱπιροπεδα! ἀιγαπι ΡΟΥ ΘΟ πε ρήγα Απιργ. τὸν ἐνδι- 

δύσκοντα ὑμᾶς} α ὑμᾶς 44. κλαύσατε ἐπ᾽ αὐτὸν ὃς ἐνεδίϑυσκεν ὑμᾶς 
Ἅπιν. 1. Ατηι. Ἐἀά. ὃς ἐνδιδύσκει ὑμᾶς Οθογρ. ὃς ὑμᾶς ἰνεδίδυσκεν 
81ν. κόκκινα] ὦ ὠκόκιννα (Άς) 24ς. ἐν κοκκίνοις 81.ν. τὸν ἀνα- 

φέροντα] ὃς ἀνέφερε Ατπὶ. 1. Ἄσῃ. Εά. καὶ ἀνέφερε Οεογρ. ϑ[αν. 

Μοῖ.. τὸν ὠναφέροντα δίς. δὰ ἤη. (Ομ. αὶ 74. Χρυσϑ»] χρυ- 

σιον 111. καὶ χρυσιον 935 108. χρύσεον ΑΙεχ. τὰ ὶ ἐνδύμια]α] τον 
τματισμον 93. τον ἱματισμὸν τοϑ. (ΠῚΡ]. τὰ εἐνδιματα 342. τὰ 
σώματα (αϊ. Νῖς.. 

ΧΧΥ. ἐν μέσῳ τε 5 πολέμου] ἐπ τηθαα βερηα Ἀπιδγ, τὸ αολέ- 

μ8} τὰ 44. 93. πολέμων 1τοϑ. Οομιρὶ. διδεῖ τε ΤῊ Ἄβαγδέ. πλποῖα 
ΑΙεχ. Ἰωνάϑαν ὅτε. δά ἔπη. οοπ;.] καλὸς ἐμοὶ Ἰωνάϑας" εἰς ϑάνα- 
τον ἐτραυματίσϑης ἐ ἐμοί. Ομιγίοί. ΧΙ. 704. παιλα: ἐπ τεοσίς υμῖπες 
ΤΑΙ εβ ̓  ἌΠΙδΥ. ὦ ̓ Ιωνάϑαν ἵ ἕως τῷ ϑανάτε ἐπὶ τὰ ἡ ὕψη σου τραυ- 

ματίας εἶ 5ιαν. Μοΐι. ἐπὶ τὰ ὕψη σε τραυματίαι] εἰς ϑαναῖον 
ἐτραυμαῆισϑης ΧΙ, 20, 52,5 ςό, 64, 70, 74, 82, 92, 98, τού, Σ19, 120, 
(πιαγρ. 121.) 123) 134.) 144, 148, 436, 243, 244, “46. (αἴ. Νίς. ἔς, 
φἀάϊιο ὁ ἐπὶ τὰ ὕψη σε τραυματία, ΑἸά. εἰς ϑαναῖον ετραυμαῖισϑη ἐμοι 
19. ἔς, πἰῇ ἐτραυματισϑης, ς ς, 93. Ομιγίοίε. ἴῃ στ. ΝΊς. ς, ἤπε 
ἔμοιγ 245. εἰς πόλεμον ετραυμαῖισϑης 44. κ71ι. εἰς ϑαναῖον ἔτραυ- 
μάσϑη ((ο) ὁ ἐμοὶ 108. εἰς τὸ ὕψη. σε ἐτραυματίσϑης Οοαιρὶ. ἕως 

τὸ ϑανάτε ἐπὶ τὰ ὕψη αὐτὰ τραυματίαι Οεογε: ἐξηγμένος ἦν ἕως 
τοῦ ϑανάτου ἐπὶ τὼ ὕψη σου τραυμαῖίας δῖαν. Οἶτορ. τραυ- 

ματἴαι] τραυμαῖια. 121. τραυμαΐιας 245. (547, αἱ νἱἀεῖατ.) ΑἸεχ. 
Αγ. Ἑά. ἷ 

ΧΧΥῚ. ᾿Αλγῶ] ἀλλ᾽ ἐγω 93. Οὐαὶ ἐςί μοι Αχτῃ. 1. ὐτῖς Τὴ. 
Τοιγαρὲν ἀλγῶ Οεοτρ. δῖαν. Οἰἶγορ. ᾿Αλγῶ--- Ἰωναϑαν] α Οὐπὶ 
ἱπϊοστηθα. 71. Μοίοο ἐπ τε ἤγα!εν πιδῖς »παίδα Διρνγ. ἐπὶ σοὶ] ἐπι 

σε 4. 70, 745) 92, τού, 120, 123»7134» 144 236, 242. ΑΙ, Οἱ. Νίς. 

ἐπὶ σοὶ---Ἰωνάϑαν] Ιωναϑαν ἐπι σοι ἀδελφε 93. ἀδελφέ με} κα με 
τ6. ἀδελφέ με Ἰωνάϑαν] Ιωναϑαν αδελφε 1τοϑ. Ἰωνάϑαν ἀδελφέ 

με Οὐπρῖ. ὡραιώθης μοι] ὡρᾶϊος ἐμοι 93. ὡραιώϑης μοι σφό- 
δρα] (εοίοίες ν"λὲ ναἱάε. ΑτΑΡτΓ. ὡραῖε μοι σφόδρα, ϑ1:Ἅν. δἴξοογξ πὶ- 

.πιὶς Ψὰρ. ἐϑαυμαςὠώϑθη)] ἐπέπεσεν 93. ΟΠ ιγίοί. 1. 214. εἴ ἴῃ Οδῖ, 

Νὶς. ἐϑαυμαςώϑη ὅς. δὰ Βη. οοη.]} (δείάργαιὶ ἀπιοῦ ἱΜΉΣ ἐπ γ"δ, [ε- 

. 4 ἀπιοῦ πιμίεγεηπ, Ἀτοῖτ. ἢ Ἰ ἀγάπησις] ἡ ἡ αγαπὴ το, τς8, 245» 
24. ἡ ἀγώπησίς ὁ σα ἐμοὶ] ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ ἀγάπησις σε 93. σμιγῖ. 1, 
οἷ. ἐμοὶ} ἀπ᾽ ἐμὰ Οεοῦρ. 8[αν. Μοίᾳ. ἐπ᾿ ἐμὲ δίαν. Οἤτορ. 
ὑπὲρ ἀγάπησιν] ὡς ἢ ἀγάπησις 93. ΟἸιγίοῖ, 1. οἶς. ὡς ὠγάπησις 

Ομιγίοῖ. χὶ, 1422. ἀγάπησιν) ἀγαπὴν 244,247. ΑἸεχ, γυναι- 
κῶν] -Ἑ Κυριε 44. 
Οἷα. Νῖιο. γυναῖκος, ΟΟΥΓ. τη. ες. γυναικὼν, 144. 

ΧΧΥΊῚΙ. Πὼς ἔπεσαν) καὶ ἴσως ἔπεσον 44. 
(δι. Νὶς. 

ἔπεσαν] ἔ ἔπεσον 

καὶ ἀπώλοντο σκεύη πολεμικὰ) εἰ βογίογ μη αΥΠΙΩ φομρῖ. 

τῶν γυναικὼν 93. (Ἰγγίοί!. 1, 214. εἰ Ἰάεπι ἴῃ, 

ύτεμία ἢ ΑἸΏΡΓ. 
μηῆτα 10, 93) τοϑ. 

ἀπώλοντο! ἀπώλετο 93. πολεμικὰ] εἐπιϑυ- 

Ι. καὶ ἐπηρώτησε] α Χαι 44, δ4ς. ἐν Κυρίῳ] δια Κυρια 953, 
1ο8. παρὼ Κυρίς Ατηγ. 1. Ατπι. Εά4., Κύριον Οεοτρ. δίαν. λέ- 
γὼ} ΧΕ Εἰ ἀναξῶ] εαν ἀναξω 24: τῶν πόλεων] ἔχ τῶν 

τσόλεων Ατῇ. τ. Ασπη. Εά. ϑίαν. Μοίᾳ. τοόλιν ϑϊΑν. Οἷἶτον. ᾿16δα] 

τῆς Ιεδαιας 935) το. (οπιρὶ, 
Κύριος Αγ. :.- 5 ηπ: Ἑά. 

ὠναξῶ] ργαπιῖῖ. καὶ Οθογρ. 
ἴεΓ) 44, 71. 

11. Καὶ ἀνέξη] α καὶ ϑῖαν. Οἴἶτον. 
Ἰωϊειτηθά, 195:106. ἐκεῖ) ςό,93, τοϑ, 246, 247). ΑἸτῃ. Σ. Ατη. ΕΑ, 

δῖαν. Οἴἶγορ. ἐκεῖϑεν Οθοσρ. ἐκεῖ Δαυὶδ] Ττ. 64. εἰς Χεξρὼν] 
α 2347. Οοπρὶ. ΑΙεχ. καὶ ἀμφότεραι} α ἀμφοτεραι (44. υἱ νἱάε- 
ἴυτ.) γ4. ᾿Αχινάαμ)] Αχίνοομ 11, ςς, 64) 74.» 92, 98, τού, 119, 

120, 121) 1347 144) 158, 242,243,244. ΑἸά. εὐνὴν σι. Νίς. Αχι- 

γοες ΧΙ. Αχιναᾶν )1. ᾿Αχινόαμ Αττη. ᾿Αχινώαμ Απῃ. Ἐά, 

᾿Αχινὼθ Οεοῖρ. ᾿Αχονιμιὴ 8ϊαν. Οὗτος. ᾿Αχινάᾳμ ὅς. δ ἤη. 
οσοιη.] α 44. ἡ ἡ Ἰεζραηλίτις] Ἰζραιλίτις Οεογρ. Ἰεζραηλίτις] 

Ἰσραηλειτις 1]. Τα: ΧΙ, τό. Ἰσραηλιτῆς ξς, τού, 121, 236, 

(246, 247. ἀυῦ. δὴ Ισραηλιτις.) Ισραηλιτις 645) 71, 74» 98, 119, 
120, 1347 144. 1ς8, 242, 243» 244. Αἰά. δ[αν. Οἰἶτος. Ἰσραϊλήτης 

((ς) 24ς. ἸΦραηλίτις Οορὶ. Αἰεχ. Ἰεξζραελίτις (τ. Νίς. καὶ 

᾿Αδιγαία δίς. δὰ ἤη. οοπλ.] (βαρεῖ ἰῃ τηᾶγρ. ἃ Ρπιδ τὰ.) Ἀπ. 1. 
᾿Αδιγαία] ᾿Αδιγὼρ Οεοῦρ. ἢ γυνὴ] { ὅσα Οεοτρᾳ. ργα τ. ὅσα 
δῖαν. Οἷἶτγορ. ργαπηῖτε. ἰάεπι ἰηῖεγ ὕηςοβ ϑῖδν. Μοίᾳβ.Ύ τῷ Καρμη- 
λί5} τα Καρμηλίωτα 74. τὰ Καρμηλιτε το. (οπιρί. ΑἸεχ. 

111. οἱ ἄνδρες] σι ανδρες αυτϑ 935 1ο8, 247. (οπιρΙ. ΑἸεχ. οἱ 

μετ᾽ αὐτὰ] Ἔ ἐς ἀνηγαγε Δαυιδ ο8, 247. ἜΣ ἰὼν ἢ ἦγαγεν Δαυὶδ 
ΠΕ: οἵ μετ᾽ αὐτὰ ἤσαν ϑίαάν.Ο δ: οἱ μετ᾽ αὐτα---οἶκος αὐτὰ] 

οἷς ἤγαγε, Δαυὶδ," ἕκαςος μετὼ τοὺ οἴκου αὑτοῦ Ἀγτπι. ᾿ ΤΆ ΠΗὶ ΕΜ. 

ἕκαροςν καὶ ὁ οἶκος αὐτὰ} α 345. ἕκαςος αὐτῶν καὶ οἱ οἶκοι αὐτῶν 
μετ᾽ αὐτῶν ϑίαν. Οἷἶτορ. ὁ οἶκος αὐτῇ] ο οἰκὸς ὁ μετ' ἄντα 44, 52, 
74γ 92, τού, ,133: 134) 144, “36, 242. Ολί. Νίο. ὁ οἶκος αὐτῶν 

Οεοτρ. οἱ οἴκοι αὐτῶν 8[ν. Μοίᾳᾷ. κατῴκεν] κατοικαν ΧΙ. κατε 
ομκδσιν 19, 82, 93». τοϑ. Οοπιρὶ. ἦρχον (μβῥεῤεγεμι) κατοικεῖν ϑίαν. 
ἐν ταῖς πόλεσι] ἐν τῇ τοόλεε Αττη. τ. Ατη;. Εά, ϑίαν. Οὗτος. Χεῦ- 
ρών] Χεξρόν ϑίαν. 

ΙΝ. Καὶ ἔρχονται] καὶ ἤλϑον Απη. σ. Ασα Ἐά, ὅξοις. ϑ[αν. 
ἄνδρες 19] Ργβθτιῖτς. οὐ 29, ςς, ςό, ό4, 74, 93, τού, τοϑ, 123, 134» 
1ς8, “36, 24ς, 247. Οοπρρὶ. ΑΙά4. (δι. Νίς. τῆς. Ἰαδαίας] τῆς 
Ιεδα ο8. ργϑηνῖ. ἀπὸ Θεοῖς. 5ῖδν. - καὶ χρίβσι] καὶ ἔχριον 
Αἴτη. 1. Ἄγαι, Ἐάὰ. Οεοτρ. δϊαν. τὸν Δαυὶδ τοἶκον ᾿Ιόδα] ἐ ἐχεῖ τὸν 

εἶπε Κύριος πρὸς αὐτὸν] λέγει αὐτῷ 

τορὸς αὐτὸν] τῦρος Δαυιδ247. ΠΣ 
εἰς Χεξρών] εἰς Χευρὼν (ἢς οοπῆϊδη- 

Καὶ ἀνέξη---Χεξρὼν] α Ουπὶ 

Δαυὶδ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιόδα τὸ Σ βασιλεύειν ἐ ἐπ᾿ αὐτάς ΑΙεκ. τὸν Δαυὶᾷ 
ἔχεῖ } ἐκες τὸν Δαυιδ 247. ΑτΤπι. 1- πη. Ἑά. Θεοῦ. δ8ιαν. τῇ βα- 
σιλεύειν] τα βασιλευσαι τ41. ΑἸά. ̓  ἵνα βασιλεύη 8Ι.ν. ὅτι οἱ ὧν- 
δρες] οτι οι αρχοῦϊες 44. καὖτι 82, 93» 1ο8. Οοπιρὶ., . Ἰαξὶς] Ια- 

δες (ῆς ροΐεα 44) 55. 56, 64; 74) 93» 119», 120, 1235) 144. ΑΙά. 
ΑΙεχ. Οἵ. ΝΙς.) ο8. ἴΙᾧαξης (ἔς ἱπίτα) 242. ἸΙαξὶν ὥδογρ. Ἰα- 
δὶς τῆς Γαλααδίτιδος] Ιαξεις τῆς Γαλααϑει, ([ς ἀυτερ εἰξ ἀἰηηϊάϊᾳ 
οοἰιμηπα. υἵχιε δά νεῖ. 7. ἴῃ γειθῖϑ, κυριος ὑμῶν ΣαΞλ.} 11. τῆς Γα- 
λααδίτιδος] Γαλααδίτε Ατηι. ϊ- Απῃ. Ἐά. 6, ργβηλο τῷ, ϑίαν, 
Μοίᾳ. τῆς Γαλὼδ Θεοῖς. καὶ Γαλααϑῖται 8αν. Οἶτορ. ἔϑα- 
ψα»} Ριϑιηῖ. αὐτοί ΧΙ, 71) 82, 93. 1οϑ, 123. (οπλμ]. ἔϑαψαν-- 

τῆς Γαλααδίτιδος ἴῃ σοπι. ἴδ4.} α οὐπὶ ἰπιετπιοά, 247. ὁ Ὁ 

ἣν ἃν" 



- πραντιυ τον στ τόσ’. τἀπαρρηκρατεσεαν. πε. τὶ 

ΤῸΝ Σ 

--- -Ὸ--.- 

ΚΕΦ. 1. 
δ. 

6. 

10. 

11. 

12. 

ΟΟοπρὶ. (δῖ. Νῖο. 
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ἄνδρες ᾿Ιαδξὶς τῆς Γαλααδίτιδος ἐὐα ΨΑΣ τὸν Σαῦλ. Καὶ ἀπέςειλε Δαυὶδ ἀγγέλες πρὸς τοὺς 
ἡγεμένες Ἰαξὶς τῆς τ Λα ΜΟΙ ΕΙΔΟΣ; χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς Δαυὶδ, Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ Κυρίῳ, 

ὅτι ἐποιήσατε τὸ ἔλεος τοῦτο ἐπὶ τὸν. χύριον ὑμῶν, ἐπὶ Σαδλ τὸν χριςὸν Κυρία, χαὶ ἐϑάψατε 

αὐτὸν χαὶ ᾿Ιωγάϑαν τὸν υἱὸν αὐτᾶ. Καὶ γὺν ποιῆσαι Κύριος μεῦ ὑμῶν ἔλεος χαὶ ἀλήσειαν" χαί 
9 Ἃ ’΄ Ὁ ς ἮΝ 2 ϑὺ ἊΦ Ω; 3 , Ἄχ ῤώ5 ἰδ Ν ρ ΄ γὲ ἐγω. ποιήσω μεῦ ὑμῶν τὸ ἀγαθὸν τᾶτο, ὅτι ἐποιήσατε τὸ ῥῆμα τᾶτο. Καὶ γῦν χραταιόσϑω- 

ε “᾿ ε - ν Ζ 9 εν ν « τῶν σαν αἱ χεῖρες ὑμῶν, καὶ γίνεσϑε εἰς υἱὸς δυνατᾶς, ὅτι τέϑνηκεν ὁ χύριος ὑμῶν Σαὰλ, καί γε. ἐμὲ 
χέχριχεν ὁ οἶκος Ἰόδα ἐφ᾽ ἑαυτὸν εἰς βασιλέα. Καὶ ᾿Αδεννὴρ υἱὸς Νὴρ ἀρχιςράτηγος τῇ Σαδλ 
ἔλαξε τὸν ᾿Ιεξοσϑὲ υἱὸν Σαδλ, χαὶ ἀνεξίξασεν αὐτὸν ἐχ τῆς ππαρεμξολῆς εἰς Μαναὲμ, Καὶ ἐξα- 

σίλευσεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν Γαλααδίτιν, χαὶ ἐπὶ τὸν Θασιρὶ, χαὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ιεξραὴλ, χἀὶ ἐπὶ τὸν 
Ἔφραϊμ, καὶ ἐπὶ τὸν Βενιαμὶν, χαὶ ἐπὶ πάντα ᾿Ισραήλ. Τεσσαράκοντα ἐτῶν ᾿Ἰεδοσϑὲ υἱὸς Σαδλ, 

ὅτε ἐδασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ, χαὶ δύο ἔτη ἐξασίλευσε, πσλὴν τοῦ οἴκου ᾿Ἰόδα, οἱ ἧσαν ὀἥίσω 

Δαυίδ, Καὶ ἐγένοντο αἱ ἡμέραι ἃς Δαυὶ δέξασίλευσεν ἐν Χεδρων ἐπὶ τὸν ΟἾΚΟν Ἰέδα, ἑ ἑπτὰ ἕτη 

χαὶ μῆνας ὅξ. Καὶ ἐξῆλϑεν ᾿Αδεννὴρ υἱὸς Νὴρ, χαὶ οἱ πσαῖδες ᾿Ιεξοσϑὲ υἱδ Σαδλ ἐχ Μαναὲμ εἰρ 

Ψ. τὰς ἡγεμένους} ηγιμονας 82. ΟΟΙΡΙ. κα τες 93.. ἡγου- 

μένες} κατοικκῖας 29. ηγεμονας τοϑ. Ἰαδὶς]} ᾿Αδὶν Οδογρ. ἐν 

᾿Αδὶς ϑδ(αν. Οἴἶορ. τῆς Γαλααδίτιδος} κα 44. Γαλὰδ Οεοτς. 
τπορὸς αὐτὲς] προς τὰς ἡγέμενδς Ῥτπιο : [δὰ τες ἡγδμενες ἀεϊον!τ τὰ. 

τες. 242. ορὸς αὐτὲς Δαυὶδ, Εὐλογημένοι) τρος αυτς ἀνωγαγειν 
τας ἡγεμενες Ιαξεις, καὶ ελϑονίων αὐΐων εἶπεν αὐοις Δαυιδι εὐλογημένοι 
247. δδαυὶδ 25] α 93,» τοϑ, 24ς. Οοπρὶ. ΑΙεχ. Εὐλογημένοι) 
Ἢ ἐγὲ Αὐτη. τ. Αὐτὰ. ἕά. τῷ Κυρίῳ] παρὰ Κυρίς Ατπι. 1. Ατιη. Ἐά, 
πρὸς Κύριον Θεοῖρ. τῷ Θεῷ ϑίαν. Οἰἶτορ. ἱποιήσατε] τπεποιη- 

κατε το) 64; 82, 93» 108, 119) 123.» 2445247. ΟΟΙμΡΙ. ΑΙεχ. -Ἐ ὑμεῖς 
Αττη. 1. Ἄττῃ. ΕἘά. τὸ ἔλεος τῶτο] ἐλεὸν το, 82, 93) [ο8. τϑτΤΟ ΤῸ 
ἐλεος 121. Οαἴ. Νίς. ἔλεος Οομιρὶ. τοῦτο] τα Θες Π]. ἐπὶ 

τὸν κύριον] εἰς τὸν χύριον Αἴεχ. χύριον ὑμῶν] κυριον ἡμῶν 64, τ21. 
ἐπὶ Σαὲλ) ἐπι τὸν Σαξλ 19, 74ν 93. 108. ΟΟΠΊΡΙ. κ ἐπὶ 44) 247. 

Απη. τ. πη. Ἑά. ϑῖαν. Μοίᾳ. εἰς Σαδλ, οὐὔπὶ εἰς ἴῃ ςβαγαέξ, πηἷ- 
πόσα, ΑἸοχ. τὸν χριςὸν Κυρία} το, 82) 93, 247. Οοπηρ]. ΑἸεχ. 
α τὸν τοϑ. χριςὸν Θεξ Αγ. Ἑά. καὶ Ἰωνάϑαν τὸν υἱὸν αὐτῷ] 

α 19), 82, 93) 1οβ, 247. ΟΟπιρὶ. Αἰεχ. μος σοπιηπηδϊίοῃ. πῃ ςἷβ ̓ πο]ὰ- 

ἀΐτυν, φυΐα ἀδοῖς ἰη Ψυϊραῖα. Ατγαν. Εά. α καὶ δῖαν. Οῇτορ. 
ΨΙ. ποιήσαι] ποιῆσαι (0) 144, 242. μεϑ᾽ ὑμῶν ἕλεος καὶ 

ἀλήϑειαν)] ἔλεος καὶ ἀλήϑειαν μεϑ᾽ ὑμῶν 8ῖαν. Οἶτορ. ἔλεος} 
ἐλεὸν 82,932. ἔλεος---τὸ ῥῆμα τᾶτο] τὰ ἀγαϑα ταντα 44. ἔλεος 

κι » ’ ᾿ ; Ἁ τῆ “ καὶ ὠληϑείαν---τὸ ἀγχϑὸν τοῦτο] τὰ αγαϑαὰ ταυτα τοῦ. καὶ γε 
ἐγὼ---ἀγαϑὸν τῆτο] ἐγὼ ποιῶ ταῦτα ἀγαϑὰ ϑίαν, Οἴἶτορ. καὶ γέ 

ἐγὼ] καὶ ἐγω δὲ ΧῚ, 82, 93, 1το8. Οοπιρὶ. 
Ατη. Ἑα. Θεοῦ. δῖαν. Μοίᾳ. 

καὶ ἐγὼ 242. Ασῃι. 1:1 
τοοιήσω] τποιησωμαι 242. ποιῶ 

Οεοτρ. ϑιαν. ΜοίᾳΌ σοιήσω μεθ᾽ ὑμῶν] ἀποδώσω ὑμῖν Ατη. τ. 
Αἴ. Εά. τὸ ἀγαϑὺν τῶτο] το αγαϑαὰ ταντὰ ΧΙ, το, 20, ς 5» τό, 
71. 74. 82, 92, 93, 08, 108.» 120, 123) 134» 144,26. 242, 24ς,.246, 

ταυτα τα ἀγαϑὰ τς8. ἐν ἄγαϑῳ τέτῳ ΑΥ̓Πῖ. 1. 

Απη. ΕἘὰά. ὅτι ἐποιήσατε) οσὰ εποιησαῖε ΧΙ. ἐξ ὅτε ἐποιήσατε 
Ὅεοτρ. τὸ ῥῆμα τἜτο] των λόγων τέτων ΧΙ. τὸν λογον τϑτον 10. 
82, 93. 108. ᾿ 

ΨΙ1. Καὶ νῦν] α νυν 44. γίνεσϑε] γινεσϑαι 242. εἰς υἱὸς} 

ὡς υἱᾶς 144: εἰς υἱὲς δυνατὰς εἰς υἱὸς δυνάμεως Αττη. τ. Αττῃ. Εἀ, 
υἱοὶ δυνατοὶ Οὐεογρ. δῖαν. ὁ κύριος ὑμῶν] ο κυριος ἡμὼων τοό. ὃὅὁ 
κύριος ὑμῶν Σαδλ] Σαδλ ο κυριος ὑμῶν ΧΙ, 93» 1οϑ, 243. Οὐοπιρί. 
καί γε ἐμὲ] οτι ἐμὲ ΧΙ. καὶ οτι ἐμε 82, 93» τοῦ. (οπΊΡ]. λα γε 121. 
Απῃ. 1. Ασαι. Εά. ἐμὲ δὲ Οοογρ. δίαν. κέχρικεν---ἐφ᾽ ἑαυτὸν] 
χέχρικε ἐφ᾽ εαυτες ο οἰκὸς Ιεδα ΧΙ. ἐφ᾽ ἑαυτὸν] εφ᾽ ἑαυτες 29, ς 5, 
ζς6, 64, 24, 82, 098, τού, 1105) 120, 123) 134) 144) 168, 236, 242, 

243, 244) «46. Οοπιρί. Αἰά. (δι. Νίς. εφ᾽ εαντοῖς 71) 929) 93, 1ο8. 

ἐφ᾽ ἑαντὸν εἰς βασιλέα] εἰς βασιλεα ἐφ᾽ εαὐον 24). εἰς βασιλέα ἐφ᾽ 
ἑαυτός. ΑΙεχ. ἑαυτῷ εἰς βασιλέα Αττι. τ. Ατηϊ. 4, εἰς βασιλέα 
ἐπ᾿ αὐτάς (θογς. βασιλεύειν με ἐπ᾿ αὐτές δῖαν. Οὗἶτορ. ἵνα βασι- 
λεύω ἐπ᾿ αὐτές 85[4ν. Μοίῃ. 

ὙΠ]Ι. ᾿Αδεννὴρ] ᾿Αδενὴρ (ςοπῆαπίεγ) Οοπιρὶ. δ[αν. (Αἰεχκ. ἧς 
νοΓ. 12, 14, 17.) Ασίη. 1. ᾿Αδενὶρ Θεογρ. υἱὸς] ονιος ΧΙ, 74. 
υἱὸς Νὴρ] ὁ νἱὸς Νὶρ Οεοτρ. υἱὸς Νὴρ---ἰκ τῆς παρεμβολῆς) ο ἀρ- 

χιξράτηγος Σαελ ανεξιδασεν Ἰεδοσϑε ἐκ τῆς τταρεμξολης 44. ὧρ- 

χιςράτηγος} ῥγαβπηῖτῖ. ὁ 123) 236, 242. (τ. Νίς. ργαπις, ὃς ἦν 
8ῖαν. Οἶτορ. τῷ Σαὲλ] τα. ΧΙ, ςό, 93. τοϑ, 247. Οοπρὶ. ΑἹά. 
ἔλαξε} ρτφυηϊι. καὶ 93. [εδοσϑὲ] Μεμφειξος ΧΙ. Μεμφιξοσϑε 
(ας ἱπίτα) 19, 82. Εἰσδχαλ (ἔς ροίξεα) 93. [εδεσϑ (ἢς ἰηῖτα 110.) 

νοι. 1]. 

Ἱεδουσϑαι ((ἐπηροῦ) 121. Ισξοσϑε (ἢ 
Ἐξόσϑε (216. ουὐπὶ, ἔργ 11π.) 242. ἸΙσξόσεϑ' 

(ῆς 'πῆα) Οοπιρὶ. Ἰεωσϑὲ (ἄς ἰπῖτα) Οεογσ. Ἰεξοςὲ (ἔς ἴῃ 64} 

δῖαν. Οἰἶξτορ. υἱὸν Σαδλ] νιον τε Σαδλ 83. Οοτηρ. ὠνεξίδα- 
σεν) διεξηδασεν το. διεξιδασεν 82, 93, τοϑ, 123. (πρὶ. ἐκ τῆς 

παρεμβολῆς] δια τῆς τσαρέμξολης ΧΙ. εἰς Μαναὲμ}, ΧΙ; το, 82, 

93. 1οϑ, 247. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Ασπτῃ. 1. ἄστη. ἕἘὰ., ΜΜαναὲμ] Μίαε- 
γεμ. 7ηγ1. Μαναὶξ Οεοτγς. 

ΙΧ. Καὶ ἐδασίλευσεν αὐτὸν] καὶ ἐδασίλευσε μετ᾽ αὐτοῦ 8αν. 
Οἶτορ. ἐπὶ τὴν Γαλααδῖτιν} ἐπι της Γαλααδίτιδος 247. Γὰ- 

λααϑίτιν] Γαλααδιτην τοό. Οοιπρί. Γαλαὰδ Ατηι. τ. Ατπγ. Εά. 
Ταλαδ Θεοῖς. ἐπὶ τὸν Θασιρὶ] ἐπὶ τὴν Θασῖεί (ς) γι. 

134. Ατπν. τ. Αγπὶ. Ἑά. 

ῥοῖό8) 1 ς8. ΑἸεκχ. 

α τὸν 

2.2. ἐπὶ τὸν Θασὶ ϑ8ϊαν. Οἷτος. Θασιρὶ] Θασερ 111, Ἐξρεί 
ΧΙ, 82. Ἐζρι 19, τοϑ. Θασιρες 29. Θασειρη ς6ό. Ἐσρει 93: 

Θαρσιρι 191. Θδειρει 243. Θασειρει 244. Θασηρρει 247. ᾿Ασερὶ 
Οοτρὶ. Θασϑερὶ ΑἸεχ. καὶ ἐπὶ τὸν ο"--- Ἐφραὶμ] αὶ ουπν ἰηΐετο 
πιά. ΧΙ. καὶ ἐπὶ τὸν Ἰεδραὴλ] α τῶι. ϊεζραὴλ] Ισραηλ 1Π], 
19. 444 τό, 64. 74) 82,92. 93,9 1ού, 120» 134. 1442 1ς8,226, 242, 243) 

244, 24ς, 546, 247. ΑἸά. 8ιαν. Οἷἶτορ. Ιζραηλ 29, 110. Οοπιρὶ. 
ΑΙεκ. Ἰεζραῖϊλ Ατηι. Ἑά. ᾿εζρὼλ Οεοτγς. ἐπὶ τὸν Βενιαμὶν 
α τὸν Οοπρρὶ. Βενιαμὶν] Βενιαμειν (ῇς ἸηΈτ8) 93. ΑΙεχ. Βενιαμὲν 
(υν πεφυφμῖεῦ) Αταν. 1. Θεοῦ. ἐπὶ πάντα Ἰσραήλ] ἐπι τὸν ἴσ- 
ραηλ σαντα 246. ἔς, πἰῇ «παϑα 24). ἐπὶ Ἰσραὴλ ὥπαντα ΑἸεκ. 

Χ. Τεσσαράκοντα--ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ] α ἴπ τεχίυ, ΒΑΡεῖ ἰπ πηᾶτρ, 121. 
Τεσσαράκονα ἐτῶν] υἱὸν ἐτῶν τεσσ. (ῇς) 44. Ργαεπηῖτ, υἱὸς 2, ςς, 
γι, 74, 929 98, τού, 120, πρὸ ΠΊΆΓΡ.) 134, 144,1 ς8, 216, 242, 244, 

24ς, 246. (αι. Νίς. -Ἐ ἦν 82: 93. 108, 247. ὕτοῖς: ων υιους 

122. υἱὸς τεσσαράκονϊα ἐτῶν ἣν (ΟΠ, !. καὶ ἣν ἐτῶν τεσσαράκοντα 

Ατἴτη. 1. Αγπι. Εά. Ἰεξοσϑὲ] Ειεδοσϑαι (ἂς νεῖ. τς.) ΠῚ. Εἰν- 
μεμφειξος ΧΙ. Μεμφιδοσϑε (ας ἱπῖτ) 1οβ. ἸΙεπουσϑὲ Ατπι. χ- 
υἱὸς] ουιος ΧΙ. υἱὸς Σαδλ]  αἴρ. ὅτε ἐδασίλευσεν] ὅτε ἣν εἰς 

βασιλέα Θεοτα. ὅτε ἦρχε βασιλεύειν ϑαν. ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ] α τὸν 
:οϑ. Οοηρρὶ. ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ δύο] ἐπι τον Ισραηλ Αδενηρ 

ὁ ἀρχιφρατηγος τῇ τᾶτρος αὐῖα καὶ δυο 44. ἐδασίλευσε, πλὴν} 
εξασιλευσεν ἐπι Ἰσραηλ ὥλην ΧΙ. τρλὴν τα' τ εὔου α τὰ 55. πλὴν» 
ὁ οἶκος διαν. Οἴἶτος. τλὴν τῇ οἶκε ᾿Ιέδα---ἐντεῦϑεν, καὶ ὅτοι ἐπὶ 

τὴν ν κρήνην ἐντεῦϑεν. νεῖ. 12.1}. Π.. οὗ ἦσαν ὀπίσω Δαυΐδ] ἐγένετο 
ὀπίσω Δαυίδ ϑ8ϊαν. Οἴἶτορ. ὃς ἦν ὀπίσω Δαυΐδ δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΙ. Καὶ ἐγίνοντο---ἰδασίλευσεν} χαι ἐγένετο φριϑμος τῶν ρε- 

ρων Δαυιδ ὧν εδασιλευσεν 82. καὶ ἐγίνετο ἐν ταῖς Ἶμέραις ἐν αἷς 
ἦρχε βασιλεύειν Δαυὶδ ϑίαν. . Οἰἶτορ. ἐγένοντο αἱ ἡμέραι ἃς} ἐγε- 

νετο ο αριῶῦμος τῶν ̓ ἡμέρων ὧν ΧΙ, 93. ἧς, ἤπε τῶν, το. ὅς, ἤἥης ὁ 
τοϑ. Οοπιρ. ἃς Δαυὶδ] ΤΥ. τ21, 24. ἃς Δαυὶδ ἐδασίλευ- 
σεν] ἐν αἷς Δαυὶδ ἐδασίλευσε ϑῖαν. Μοίᾳ. Δαυὶδ ἐξασίλενσεν] ΤΥ. 
ΧΙ, 19, ςό, 93» 108, 246, 247. Οοπιρ!. σαι. Νῖς. Οογρ. ἑπτὰ 
ἤ.9} Τι. ΧΙ, 44. Αστη. Εὰά. μῆνας ἕξ] ΤΙ. ςς, 64, ττον 134, 144) 
ις8, 536, 244, 24ς. Αἰεχ. Οεογρ. 8[αν. μῆνες ἕξ Οοαρὶ. Ατην. 

Ἑά. 
ΧΙ. Ἰεδοσϑὲ] Μεμφειξος (ῆς ἰπῆ} ΧΙ. ᾿Ἰ[εδεςὲ 51αν. Οἶτοκ. 

ἐκ Μαναὲμ] οτε ἐξασιλευσεν εκ Μανάειμ 64. ῇς, ἤηε ἐκ, ΑἸά. - οτε 

εδασιλευσε Μαναεμ 244. ἐκ Μαναὲμ εἰς Γαδχών) ἐγ τωρεμξολῇ 

εἰς βενῷ (ἢς) ΧΙ. ἐκ τψαρεμξολης βενε 10, 82, 93» 1οΒ. Οοπιρὶ. ἐκ 

τῶν παρεμβολῶν εἰ εἰς Γαδαών Αττη. τ. Απη. Εἀ. ὅτε ἦρχε βασιλεύειν 
ἐκ Μαναὲμ εἰς Γαβαών Οεοτρ. ὅτε ἦρχε βασιλεύειν ἐν Μαναΐμ, ἐν 
ν 
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Γαξαών. Καὶ Ἰωὰδ υἱὸς Σαρεία, καὶ οἱ παῖδες Δαυὶδ ἐξηλϑον ἐκ Χεδρῶὼν, καὶ συγαντῶσιν αὐτοῖς 13. 

ἐπὶ τὴν χρήνην τὴν Γαξχὼν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, χαὶ ἐχάϑισαν ὅτοι ἐπὶ τὴν κρήνην ἐντεῦψεν, καὶ ὅτοι ἐπὶ 

τὴν χρήνην ἐγτεῦϑεν. Καὶ εἶπεν ᾿Αξεννὴρ πρὸς Ἰωᾶξ, ᾿Αναςήτωσαν δὴ τὰ παιδάρια, χαὶ ““αιξά- τα. 
Καὶ ἀνέςησαν χαὶ ππαρῆλϑον ἐν ἀριθμῷ 1ς. 

16. 

τωσαᾶν ἐνώπιον ἡμῶν" χαὶ εἶπεν ᾿Ιωὰδ, ᾿Αγαςήτωσαν. 

τῶν παίδων Βενιαμὶν δώδεκα τῶν ᾿Ιεξοσϑὲ υἱᾶ Σαοὺλ, καὶ δώδεκα ἐκ τῶν παίδων Δαυΐδ, Καὶ 

ἐχράτησαν ἕχαςος τῇ χειρὶ τὴν χεφαλὴν τὰ πλησίον αὖτα, καὶ μάχαιρα αὐτὰ εἰς πλευρῶν τοῦ 

πλησίον αὐτῶ, καὶ πίπ]ουσι κατὰ τὸ αὐτό" καὶ ἐχλήϑη τὸ ὄνομα τῇ τόπου ἐχείνου, Μερὶς τῶν 

ἐπιξέλων, ἥ ἐςιν ἐν Γαξαών. Καὶ ἐγένετο ὁ πσόλεμος σχληρὸς ὥςε λίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη" χαὶ 

ἔπαισεν ᾿Αξενγὴρ καὶ ἄνδρες ᾿Ισραὴλ ἐνώπιον “παίδων Δαυΐδ, Καὶ ἐγένοντο ἐχεῖ τρεῖς υἱοὶ Σα- 

ρεία, ᾿Ιωὰδ, χαὶ ᾿Αξεσσὰ, καὶ ᾿Ασαῆλ᾽ χαὶ ᾿Ασαὴλ χᾶφος τοῖς ποσὶν αὐτῇ, ὡσεὶ μία δορκὰς ἐν 

17. 

18. 

τῶν Ἰεξοσϑὲ υἱκ} τῳ [εδεσϑὲ νιῳ 446.τὉὸι Ἰεξοσϑὲ] Ἰωσϑὲ Οεοζρ. 
Σαὲλ] - δώδεκα ΑἸά. δῖαν. Οἶτοξ. καὶ δώδεκα δες. λὰ ἤη. οοπι.] 
ἐκ τῶν τταίϑων Δαυὶδ δώδεκα Ατιη. τ. ὥς, ῥργεπιο καὶ, Αγαγ. Ἑά. 
ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ παῖδες Δαυὶδ δώδεκα Οεοτρ. καὶ τῶν τσαΐδων 
Δαυὶδ δώδεκα ὅν. Οἴτορ. ἐκ τῶν τσαἴδων] κα εκ 44, 74) 93, τού, 
1οϑ, 1205) 134) 144) 236, 442. (οπρί. (Δι. Νίς. 

ΧΥῚ. Καὶ ἐκράτησαν] κρατήσας ϑ8ϊαν. Οἴτορ. ἐκράτησαν) 
ἐκρατῆσεν 44» 557 64,93. τοῦ, 120, 123) 134) 1445 (216. υἱ νἱάείυτ.) 
242,243,244,245,247. ΑἸά. (ατ, ΝΊς. 8ίαν. Μοίᾳ. - ἀνὴρ Ατιη. 1. 
Ασαι. ἙἘά. ἕκαρος---λησίον αὐτὰ] ἐκαργος της κεφαλης τὰ πλησιον 

(υδίᾳιε) 1 ς8. καὶ οὐκ ἐξέκλινε---κατόπισϑεν ᾿Αδεννήρ) 436. 
τοῦ τοορεύεσϑαι) τοορευϑῆνα! 71. κα ΤῈ 937) 108. α Ασπ). 1. αἰϊαυς. 
Αττι. Εἀ. Οεογρ. δαν. πορεύεσθαι) τορευϑηναι 20, 4.4) ςό, 64, 
γ4, 92, 98, τού, 1:20, 123, 134) 144) 1ς8, 243, 247. ΔΙά. ΟΔτ. Νίς. 

τῦορευϑηνε44ς. εἰς δεξιὰ] εἰς τα δεξια 44. ς ς, ςό, 74, 92, 93, τού, 

120, 123) 134) 144, 1ς8, 243. Οοπιρὶ. Αἰεχ. (δι. Νῖς. εἰς τῶ ϑὲ 
δεξιὰ «46. εἰς δεξιὰ ἐδὲ εἰς ἀριςερὰ} δεξια ἢ ἀριςερα 71, τω51. εἰς 
δεξιὰ καὶ εἰς ὠριςερὰ Αττη. 1. εἰς δεξιὰ καὶ οὐκ εἰς ἄριςσερὰ Οοάά. 7. 

ϑεγρί!. Ασαι. Εά. ὅτε εἰς δεξιὰ, καὶ ἅτε εἰς ἀριφερ Θεό. ἔς, ἔπε 
καὶ, ϑίλν. δὲ εἰς ὠριςερῶ] ἢ εἰς τα οριξερα 44. ἢ εἰς αριξερα 64. 

ἀγρῷ. Καὶ κατεδίωξεν ᾿Ασαὴλ ὀπίσω ᾿Αδεννὴρ, χαὶ οὐκ ἐξέκλινε τοῦ πορεύεσϑαι εἰς δεξιὰ ἀδὲ το. 

Γαδάτ βίαν. Οἷἶτοςσ. Μαναὲμ] Μανεεμ 44. Μαναειμ 158. ΑΙεκ. αὐῇε ΧΙ, τῇ ΧΩΡῚ] Ῥγαπεῖτς, ἐν δῖαν. τὴν κεφαλὴν] τῆς χεφα- 
εἰς Γαβαών] εἰς Χευρων 44, τοό. εἰς Γαθαϑων 64, 119. εἰς Χεδρων λῆς 44) 82, 93, τοβ. (οπηρὶ. αὐτῷ 13] αὐτῷ (ἢς νετ. 18, 20, 27.) 
"4, 120, 134) 144. εἰς Γαξαλων 245. εἰς Γαδαα (ἰπῆα υἱ ἰπ Ε4.) ΑἸΕεχ. καὶ μάχαιρα] και ἡ μαχαιρα ΧΙ, 44, 93. τού, τοβ. 

446. εἰς Γαξατών ΑΙά. Οοπιρὶ. καὶ ἐνεπηξε μαχαιραν οϑ. μάχαιρα αὐτξ} μαχαιρα 
ΧΙ. Σαρεία] Σαρεϑια ΧΙ. Σαρεηλ (ςοπτ. Σαρδια 8} ἃ]. πὶ. εἴ αὐῇοις γ4. κα αὐτῇ Αγπι. τ. Ασπῃ. Εά. Θεοῦ. μάχαιρα αὐτῶν ϑίαν. 

ἢς ροῖε.) ςς. Αρεῖα γ1. Σαρειας 121. δελαγκλί Αττη. 1. Αγ, Οἶἶτορ. εἰς πλευρᾶν] εἰς χεφαλὴν ΧΙ]. εἰς τὴν πλευρᾶν 93) 108, 245. 

Ἑὰ. τῇ Σαριὲ Θεοῖς. Σαρεὶ 8,αν. καὶ οἱ τραῖδες---Χεδρὼν] ἐξ. Οοπιρί. εἰς πλάγιον ΑἸεχ. ἐπὶ τυλευρῶν Θεοτρ. εἰς πλευρὰς ϑῖαν. 
ηλϑεν εκ Χεῦρων, καὶ οἱ τσαιδὲς Δαυιδ ΧΙ, 82, 93, τοϑ. ΟομΡΙ. ἐξ- Οἷἶτορ. τῇ πλησίον αὐτῷ] αὐκε τὰ τύλησιον ΧΙ. α τα τλησιον 93. 
ῆλϑον] ἐξηλθοσαν 121, 247. Α]εχ, συνωντῶσιν αὐτοῖς] συναύϊωσιν τὰ πλησίον ἑκάςε ϑίαν. Οἴτορ. τυίπῆεσι] τειπίεσα 44. επιπιπλεσι 
αλλήλοις ΧΙ, 10, 82,93, το8. (οιηρί. συνανΐωσιν αὐτῷ 71. συναν- 98,121) 243. τοιπῖεσαν 244ς. τυπίεσι 247. ἔπιπ]ον τεάντες ϑίαν. 
χωσιν εαὐτοῖς 24ς. συναντῶσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ Ατπη. 1. Ατηγ. ΕἘὰά. σὺυν- Οἶτορ. ἔπιπἼον ϑῖαν. Μοίᾳ. αἰπίεσι κατὼ τὸ αὐτό] κατὰ τὸ 
ἥντων αὐτοῖς Οδοῖς. συνήντων σὺν αὐτοῖς δῖαν. Μοίᾳ. ἐπὶ τὴνΨ αὐτὸ ἔπιπ]ον καὶ ἀπέϑανον Αγ). τ. ἐκεῖσε (ἐ]αε) ἔπιπἼον Αττη. Ἐὰ. 

χρήνην τ᾿ --ἐντεῦϑεν ἱπ πε οοπὶ.} ἐπὶ τὴν κρινὴν ἐντευϑὲν καὶ τοὶ ἐπὶ κατῶ τὸ αὐτό] ἐπὶ τὸ αὐο ΧΙ, ς6,.4.46. 51Αν. καὶ ἐκλήθη] χάε 
τὴν κρινὴν ἐντευϑὲν. 245. ἐπὶ τὴν κρήνην τ΄ --ἐχάϑισαν ὅτοι] α οὐπι επεχληϑὴ 19, 29) 108, 123, 243. Οομηρί. καὶ ἐπεκλίϑη ([ς) 93. 
ἰηϊεπηθά, 71. ἐπὶ τὴν κρήνην τὴν Γαδαὼν}] παρὰ τῷ ποταμῷ τὸ ὄνομα τῇ τόπε ἐχείνου) τῷ τόπῳ εκεινῳ ΧΙ, 19, 93. τοϑ. Οοπηρί. 
Γαξλὸν δῖαν. Οἴτορ. ἔς, πἰῆ Γαξαὼν, δῖαν. Μοίᾳ. τὴν Γαξαὼν}) Μέρις] μέρεις ςς. ἡ μέρις 24ς. μερισμος 247. κλῆρος ΑΓΠ). Σ- 
Γαξαωμ ΧΙ. κα τὴν 445) 93ν τοϑ, 447. ΟὈπιρί. τὴν Γαδλων 64. ΑἸά. Ατη Εά. Μέρις-- Γαδαών] ἐπιδελία ἢ ἐργιν ἐν Γαδαών Θεοῖς, 

τὴν ἐν Γαδαὼν 143. (Αἴοχ. οὐπὶ ἐν ἰηῖοῦ τπςο5.) Γαξαυὼν Αἴ. 1. ἀρέγ τοδωβογνι ἱπ Οαόαοπ. Μυΐρ. τῶν ἐπιδέλων] τῶν επιξελιων 

Ἀπη. Εά. ἐπὶ τὸ αὐτὸ], ΧΙ; 82, 93. (πρὶ. Αγηι. σ. Απῃ. ἘΔ, 4247. τῆς ἐπιδελίας δ8’αν. Οἴτορ. ἡ ἐγριν ἦν Γαξαών] ὅς ἐξὶν ἐν 
καὶ ἐκάϑισαν ὅτο. δά ἔπ. σοηι.} και ἐκαϑισαν δτοι ἐντευϑὲεν, καὶ ὅτι [Γαξανών Ατῃ. τ. Αγ. Εἃ. ἔν Γαξχῶών)] εν Γαΐλων 93. εν Γα-. 
ἐντευϑὲν ἐπὶ τὴν χρινὴν ΧΙ, τιοϑ. ἔχαϑισαν] Το ρίυπι ογᾶὶ ἐκαϑησαν ὄδαὼ τού, 144. λὲν 1ς8, 247. ἔν Γαξξων 24ς. 

ζεὰ ἡ ςοττ, ἴῃ ᾿ ἃ ῥγπιᾶ πιᾶπιι. 1295θ. ὅτοι ἐπὶ 1] αὖὐοι ἐπι 74. ΑΙοχ. ΧΥῚΙ. ὁ πόλεμος) αο ΧΙ. σκληρὸς] α 244). ὥρε λίαν) 
α ὅτοι 1206. ἐπὶ τὴν κρήνην 2] λ τ9, 82, 247. ΟΟπηρ. ἐπὶ τὴν αῶςε ΧΙ, τό, 246. Απη. τ. Αττῃ. Ἐά. Θδογρ. 85αν. εἰς τελίαν (Ης) 10. 
κρήνην ἐντεῦϑεν] εὐευϑεν ἐπὶ τὴν κρηνὴν 93. ἐπὶ τὴν χρηνὴν τὴν Γαδαὼν ὡς τελεῖαν (ῆς-) 9ςΞ. ὥρε λίαν--τπαίδων} ὡςε λιαν καὶ ἔπεσαν εξ 
ἐντανϑὰ τηῖ. ἔντεῦϑεν τῆς κρήνης Γαξαυὼν Αττη. 1. ΑἸτη. Εά. ἐπὶ Αδενηρ ανδρες Ισραηλ ενωπίιον τῶν τραιδὼν 24). ἔπίχισεν] ἔπεσεν 
τὸν πόταμον ἐντεῦϑεν ϑῖαν. καὶ ὅτοι ὅζο. δὰ ἤη. “οπι.] α 55,93 ΧΙ, 44, τού, 1445 24ς. Οοπιρὶ. δ᾽αν. επαισεν οϑ, 242. καὶ ἄν: 
1ς8,242. ἐπὶ τὴν κρήνην 3.144. ΑἸά, Απη. τ. Ατη. Εά. ὥθοσρ.0 δδρες] καὶ οἱ ἀνδρες 64) 93, το8, 244. Οοπιρὶ. ΑἸά. πραΐδων] ρτα- 
δ8ιδν. ροηῖϊϊ ροίξ ἐντευϑὲν 82. (οτηρ!. α τὴν ΑΙοχ. ᾿ ταῖτ, τῶν ΧΙ, 445).93) 1τοβ, 123. (οπιρί. ΑἸεχ. ἀεεγαῖ, δά άϊξ. ἴῃ πιᾶγρ- 

ΧΙΝ. ᾿Αδεννὴρ] Δᾶδ 242. πρὸς Ἰωὰθδ)] τρος Ἰωαζ 242. 134. 
᾿Αναςήτωσαν 13] ἀναςητω ΧΙ]. (ῇς ἱπῖτα 82, 93, το8.) ᾿Αναςήτω- ΧΥΤῚ. Σαρεία} Σαρουΐας 29. ΑΙεχ. Σαρκηλ 74. Σαρεὶ (Βο) 
σαν τ᾿ -καὶ εἶπεν Ἰωὼὰδ}] 244. δὴ] κα 44593. 168. Αττα. τ. Ατπο. Ατ. 1. Ασπι. Εὰ, Σαρδὲ Οεοτρ. καὶ ᾿Αξεσσὰ] Αδεσα 44, 71- 
ἙἘὰ. τὰ παιδάρια] -ἰ- ἐνωπιον ἡμῶν 93. καὶ παιξαάτωσαν) ϑαν. Οἶτορ. κα καὶ πῃ. Εά. ᾿Ἀξεσσὰ] Αξισαϊ (ἢς ἱπῆ4) 1 ς8. 
α 19. καὶ ταιζετωσαν 44. καὶ τεφέτωσαν (6) 24ς. ἐνώπιον ΑΪεχ. ᾿Αδεσὰ Θεοῖς. καὶ ᾿Ασαήλ τὃ. εἰ 25.] ἀδοῖξ αἰϊεταιν. 98. 
ἡμῶν] ἐμπροσϑεν ἡμῶν 44.) 245. 24). α 1.8. ἐνώπιον ἡμῶν- ταν: ᾿Ασαήλ 15] Ασσαηλ (ῆς ἱπΗ4) τοϑ. Οοπιρί. ᾿Ασαΐλ (ᾶς ροῆει) 
φησαν ἰῇ οοτη. [84.]. Οοὐπὶ ἰηϊεγπηεά. 242. καὶ εἶπεν Ἰωὼδ}] Οέεοζρ. καὶ ᾿Ασαὴλ 25] καὶ ο Ασσαηλ (υδίᾳυς οὐπὶ ἀυρβοὶ σ.) 
αΙἰωαδ ,26.Ἡ ᾿Αναςήτωσαν 29] αναςησοῦαι ταῖ. 93. ᾿Ασαϊλ δὲ Οεοτρ. καὶ ᾿Ασαὴλ δὲ 8ϊλν. Οἴἶτορ. ᾿Ασαὴλ δὲ 

ΧΡΝ. Καὶ ανέρησαν] , ΧΙ, 236. ἀνέςησαν] τταρεησαν τοό. δίαν. Μοίᾳφ. κφος] κᾶφος ἦν Αττη. τ᾿. Απῃ. Εά. ἦν κῶφος Οεοισ. 
καὶ παρῆλθον} καὶ πταρηλθόσαν 121. κα καὶ 8[αν. Οἶτορ. ἦν ϑιίδαν. Μοίᾳ. τοῖς ποσὶν αὐτῷ} α αντα 93, το8β.. ὡσεὶ μία] ὡς 
ἐριϑμῷ] αὶ ἐν 44» 74. τοό, 120, 134. ἐν ὠριϑμῷ τῶν τταΐδων Βε- ἡ μια 11. ὡς μια Χ]. ὡσει καὶ μια 44) 74, 92, τοῦ, 120, 134, 
νιαμὶν] οἱ παῖδες Βενιαμὲν ἐν ἀριϑμῷ Οφοτρ. ἐκ τῶν παίδων Βενιαμὶν 1449) 242. ὡσεὶ μία δορκὼς ἐν οὐγρῷ]} φμαῇ ππμς {ε σαργεῖν, φαα 
ἐν ἀριϑμῷ ϑίαν. τῶν παίδων Βενιαμὶν δώδεκα} δωδεκα τῶν νἱωὼν ππιογαπίαν ἱὰ ββυὶς. Ψυϊρ. δορχὼς] ἐκ δορκάδων Ατπι. τ. Αττῃ. Βα. 
Βενιάμειν ΧΙ, 82, 93- ἤς, ὨΠ Βενιαμιν, 19) 1ο8. (ὐοπιρί. δωδεκα ἐν ὠγρῷ] τῶν ἐν ἀγρῳ ΧΙ, τό, 85, 93, 1ο8, 123. Οοπηρὶ. κ τῶν 
τῶν σαιδὼν Δαδ ο8. τῶν Βενιαμὶν τταΐδων δώδεκα ΑΙά. παίδων Απη. τ. Απῃ, Ἐά. ἐπὶ τῷ ἀγρᾷ Θεοτρ. ἐξ ἐσὼν ἐν ἀγρῷ ϑίαν. 
Βενιαμὶν) στ. 64. Βενιαμὶν---καὶ δώδεκα] Βενιαμιν τῶν Ιεβουςε υἱε ΧΙΧ, καῆεδίωξεν ᾿Ασαὴλ] Τι. ΧΙ. . Ασαηλ 44, 74, τοό, τ20, 
Σαελ δωδεκα, και δωδεκα 247. τῶν Ἰεδοσϑὲ] τε Μεμφισϑοε τφ. 134, 144. ᾿Ασαὴλ] ὁ ̓ Ασσαὴλ Οοπιρὶ. ᾿Ασαὴλ ὀπίσω ᾽Αξεν- 
τῳ Ιεδοσϑὲ τ6ό. τὰ Μεμφιδοσϑὲ 82, 1ο8. τῶν υἱῶν Ιεδοσϑὲ 92, νὴρ] οπισω Αξενηρ Ασαηλ 24). ὀπίσω ᾿Αδεννὴρ δες. υἵχυς δὰ ἐπέ- 
123, 236, 242. τῷ Ἰσδόσεϑ Οὐπιρί. τῶν υἱῶν ᾿Ἰεδοσϑαὶ (αι. Νς. ὄλεψεν ᾿Αδεννὴρ ἴπ οοπι. {ε4.] α ΧΙ, 2442. ᾿Αδεννὴρ 1] Αξενηρ τὰ, 
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20. εἰς ἀριςερὰ χάτόπισϑεν ᾿Αδευνήρ, Καὶ ἐπέξλεψεν ᾿Αδεννὴρ εἰς τὰ ὀπίσω 
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σὺ εἶ αὐτὸς ᾿Ασαήλ; 
Ν ᾳ4“᾿ 2 ΝΣ» Ν δεξιὰ ἢ εἰς τὰ ἀριςερὰ, 

λετὸ τ ἀποςῆναι" 

αὐτϑ, χαὶ εἶχεν, Ἐΐ 
χαὶ εἶπεν, ᾿Εγώ εἶμι. Καὶ εἶχεν αὐτῷ ᾿Αδεννὴρ, ΓἜχχλινον σὺ εἰς τὰ 
χαὶ χατάσχε σεαυτῷ ἕν. τῶν παιδαρίων, καὶ λάξε σεαυτῷ τὴν πανοπλέδν 

αὐτϑ" χαὶ οὐχ ἠθέλησεν ᾿Ασαὴλ ἐχχλῖγαι ἐχ τῶν. ὅὄχισϑεν αὐτῷ. 
λέγων τῷ Ασαὴλ, ᾿Απέςηϑι ἀπ᾽ ἐμδ, ἵνα μὴ πατάξω σε εἰς τὴν 
πόν μου πρὸς Ιωάδ ; Καὶ τοῦ ἐξὶ ταῦτα: ἐπίςρεφε μαρὸς 

Καὶ προσέϑετο ἔτι ᾿Αδερνὴρ 
γῆν" χαὶ πτῶς ἀρῶ τὸ πρόσω“ 

Ἰωὰξ τὸν ἀδελφόν σου; χαὶ οὐχ ἐξέ- 
καὶ τύπ]ει αὐτὸν ᾿Αξεννὴρ ἐν τῷ ὀπίσω τῷ δόρα]ος ἐπὶ τὴν ψόαν, χαὶ διεξῆλθε 

τὸ δόρυ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτῷ, χαὶ πίσει ἐκεῖ χαὶ αἀποσγήσχει ὑποχάτω αὐτῶ" ΝΟΣ. “᾿ Ῥὸ ε 
χαι ἔγενετο “σᾶς ὃ 3 7 Ψ “͵͵ὧ΄᾿᾿νἤ ὋΣ 2. κὸ ͵ 

2 ἐρχόμενος ἕως τὰ τὸπξ ὃ ἔπεσεν ἐχεῖ ᾿Ασαὴλ χαὶ ἀπέϑανε, χαὶ ὑφίςατο. Καὶ χατεδίωξεν Ἰωὰδ 
χαὶ ᾿Αξεσσὰ ὀπίσω ᾿Αξεννὴρ, χαὶ ὁ ἥλιος ἔδυνε" 
ἐπὶ πτροσώπου Τιαὶ, ὁδὸν ἔρημον Τ᾿ αξχών. 

'ς ΄ ΄ γὴρ, χαὶ ἐγενήθησαν εἰς συγάγτησιν μίαν, 

ΑΙΔ, εἰς ὠριςερὼ] εἰς τὰ ἀριξερα ςς, τό, 74, 92) 93, 1Ιοὔ, 120, 
123») 1347) 1449 1ς8, 243, 246. (οιηρ!. ΑΙεχ. (δι. Νίο. κατό- 
πισϑὲν] ἀπὸ οπισϑὲν 82, 93, τοϑ. ΟΟμΙρΙ. Ῥτβετωϊὶ, καὶ 247). ἀλλ᾽ 
ὀπίσω Οεοτρ. ϑίαν. Μοίῃ. 

ΧΧ. Καὶ ἐπέδλεψεν---ὀπίσω αὐτα} Κορβεχὶρ μαφμς “δηε 204 τον. 
ὅπη μένε Δ αὶρ. ἐπέδλεψεν] ἐπεχρειψεν 144. 
ὀπίσω] εἰς τα οπισω Αδεννηρ 44.. εἰς τὰ ὀπίσω αὐτῷ} α εἰς τὰ ΧΙ, 
93» 1οϑ, 121. ΟΟτΩρ!. εἰς τὸ ὀπίσϑια αὐτῷ Αττη. τ. Ατὰ. Εά. 8ἴαν. 
Μοίᾳ.υ αὐτῷ]. 44. καὶ εἶπεν] α καὶ 8ϊαν. Οὔἶτος. ἙἘῚ σὺ] 
λα εἰ γι, 121. Οὐμρ!. σὺ εἶ] α εἴ ττο, 247. ΑΙεκ. ϑίαν. Οἴτορ. 
σὺ ἧς Αττη. 1. Απη. Ἑά, αὐτὸς} αὶ Αττη. τ. Απη. Ἐά, καὶ 
εἶπεν 29] 1 αὐτῳ 123, 247. -ἰ ἰάδπι ἱπῖεσ Ὠῆςος Αἰεχ, 

ΧΧΙ. εἶπεν αὐτῷ} α αὐΐῳ ΧΙ, 44,7)γ1.1.. ᾿ἌἜχκλινον] ἔκλινον (Άς) 
242. εἰς τὰ δεξιῶ} α τὰ ΑΙεχ. ἢ εἰς τὰ ἀριςερὼ} καὶ εἰς 44. 
καὶ καϊασχε---τῶν παιδαρίων] καὶ πορεύς εἰς τὰ παιδαριά 51αν. 
Οἴἶτορ. κατάσχε! καζεχε 247. κατάσχε σεαυτῷ} καΐασχε 
δαυτῳ 11. λάξε σοι Ατηι. τ. Αττῃ. Εά. σεαυτῷ 15] σε αὐτῶ (Π0) 
242. ἐπι σέαυτα 247. τῶν παιδαρίων] ἐκ τῶν τοαιδαρίων (ῆς 41δὲ 
Ππεαηυεηῖεγ) Ατιη. τ. στη. Εά. σεογρ. δίαν. Μοίᾳ. λάξε σεωυτῷ] 
λάξε σὺ σοὶ ΑΠΏ. 1. ΑπΏ. Ἐά. σεαυτῷ 2] αὐζῳ ς6.Ύ πανοπλίαν 
αὐτα} ττανοπλίαν αὐτῶν 8ῖαν. Οἴτορ. καὶ οὐκ ἠϑέλησεν δζς. δὰ 
ἄπ. ςοπ}.} α 56. καὶ οὐκ ἡϑέλησεν--᾿Απόρηϑι 'π σοι, ἴδᾳ.] καὶ 
ἀκ ἡσϑελῆσεν χαὶ εἰπὲν Αδεννηρ ἀποςηϑι 44. ᾿Ασαὴλ] ὁ ᾿Αδενὶρ 
Οεογρ. ἐκκλίναι] ἐκκλίνειν ΑἸεχ. ἐκ τῶν ὄπισϑεν)] απὸ οπισϑεν 
ΧΙ, 82. ἀπὸ τῶν οπισϑεν 93, 1ο8. (οπηρί. ἐκ τῶν ὄπισϑεν αὐτῷ] 
ὠπ᾿ αὐτξ Οφοτρ. ϑίαν. Μοίᾳ. ἐπ᾽ αὐτῷ μηδαμῶς 81αν. Οἴορ. 

ΧΧΙ]. Καὶ τὩροσέϑετο---τῷ ᾿Ασαὴλ] καὶ εἰπεν αὐΐῳ Αξενηρ γι. 
ἔτι ᾿Αδεννὴρ] Τί. ΧΙ, 82, τοϑ. (πρὶ. κα ἔτι 217. λέγων] εἰπεῖν 
195, 82, 93. 108. (οπηρί. λέγειν Αγπ!. τ. Ατπι. ἘΔ, Θεός. ϑἴαν. 
λέγων τῷ ᾿Ασαὴλ] καὶ εἰπε τῳ Ασηλ ΧΙ. ᾿Απόρηϑι] -᾿ σὺ 93. 
108. Οοπιρὶ. ργαξπηῖτε. καὶ δῖαν. Οἶτορ. ᾿Απόρηϑι ὠπ᾿ ἐμοῦ] 
ἄποςρεφε συ ἀπ᾿ ἐμὲ ΧΙ. εἰς τὴν γῆν] ἐπι τὴν γὴν ὁ4, 244. καὶ 
τὼς ὠρὼ ὅς. δὰ ἔπ. σοπ1.] καὶ τρῶς μετὰ τοῦτο ἀναφανῶ τὸ πρόσωπον 
τὸ ἕαυτε (μου) πρὸς Ιωὼξ τὸν ἀδελφόν σε; δ5ῖᾶν. Οὗτος. ἱρῷ] 
ἀναφανῶ δῖαν. Μοίᾳ. τυρὸς Ἰωάξ} - τὸν αδελφον σου το, τό, 
93. 1ο8, :ς8. (ουηρί. ἐπὶ Ιωαξ 123, 247. Ο(λ3ι. Νίς. πρὸς Ἰωάξδ 
“-αὐίχυς δά ξπίρξρεφε ἴῃ οοπι. ἔε4.] ΧΙ. 

ΧΧΊΠ. Καὶ τῦ ἐςι--- Ἰωὰ δ] αὶ ουπὶ ἱπίεσιηθά, 8. Καὶ αἢ 
ἐρισ-τὸν ἀδελφόν σὸν} α οὐπηὶ ἱπιοιτηθά. το, ςό, 1: ς8. Οοπιρί. 8[αν. 
Οἴτόρ. Καὶ τῦ ἐςὶ ταῦτα] αὶ 44. ταῦτα] τῶτο Αττη. τ. τη. 
Ἐπ. ἐπίςρεφε] ἐπιςρεφε 64. ἀπόςρεφε ΑἸεχ. πρὸς ᾿Ιωὰξ τὸν 
ἀδελφόν σΕ}] 44- τὸν ἀδελφόν σΕ} τὸν αϑελφον μα ττ9. αὶ Οεοτρ. 
οὐκ ἰἐδώλετο] -- Ασηλ ΧΙ. - Ασαηλ 19. -ο Ασσαηλ 82, 93. 
“Ἐ Ασσαηλ 1τοϑ. Οοπιρί. τοῦ ὠποςῆναι] τὸ ΧΙ, το, 82, 93, τοϑ, 
247. Οὐρὶ. αὖΐς απορηνᾶι 98, 243. καὶ τύπΊει] καὶ ἔτυγἼεν 
Αγπι. τ. Αππι. Ἐ4. Θεογρ. δῖαν. "Αδενγὴρ] ργβυγίει, ο 93, τοϑ, 
(πρὶ. ἐν τῷ ὀπίσω τῇ δόραϊος] τῷ δόρατι Ατην. τ. Αττῃ. Εά, 
τῷ ϑόρατι εἰς τὰ ὀπίσϑια ϑῖαν. ἐν τῷ ὀπίσῳ] ἐν τῷ ὀπισϑίῳ 44, 
55, 56, 64, 71, 74, 92, ο8, τού, 120, 123, 134, 1447) 1ς8, 2306, 24, 
243) 2445) 2455 246. (αἴ. Νίς. τὰ δόρατος] -ἰ- αὐΐκ 121, 123. ΑΙά, 
'Τῇ2 δωραῖος 24ς. ἐπὶ τὴν ψόαν] μηρεν ἱαρκίπεπι (δαβηα) ἔλα: ϑγγ, 
Βασ- Ἠεῦγ. εἰς τὴν ψόαν Αττη. τ. Ατηι. ἘΔ. ϑ8ῖαν. ψόαν] ψυαν 
ΧΙ, 29, 64, 74), 82, 92, 93») 98) 108, 1109, 1209) 123) 134) 144γ 242, 

᾿Αδενμὴρ εἰς τὰ 

Η 2 Ηςς 39 »ν»Ὁ Γἢ ρ᾿ “Ὁ. τ Ὡ χαὶ αὐτοὶ εἰσῆλθον ἕως τῇ βενξ ᾿Αμμᾶν, ὅ ἐςιν 
Καὶ συναϑροίζονται οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν -οἱ ὀπίσω ᾽Αδενγ-. 

.-ι.)»νωκ),νν 2 Ν Ἁ “͵᾿, εν χαὶ ἐςησαν ἐπὶ χεφαλὴν βενξ ἑνός. 
3 ἊΝ Ν - Ξ , “3 ᾽’ ΄ Ω ᾿Αδενγὴρ Ιωᾶξ,, καὶ εἶπεν, Μὴ εἰς γῖχος χαταφάγεται ἡ ῥομφαία. ἢ ἐχ οἶδας ὅτι 

Καὶ ἐχάλεσεν 
Ἂν 9 

πιχρὰ εςαι εἰς 

243, 344,324ς. (οπ)Ρ]. (δε. Νίς. ψυίαν 44, τοό. ψυοιαν )γ1. ὃδὲ- 
ἐξῆλθε] εἐξηλϑὲ 247). ΑἸεχ. ἐχ τῶν ὀπίσω] ἐκ των οπισϑιων γι. 
καὶ τίπήει ἐκεῖ) , ἐκεὶ 44: καὶ ἔπεσεν ἐκεῖ Ατιη. τ. Αται. ἘΔ. 8[αν. 
Μοίᾳ. καὶ ἐπίπ]εν ἐκεῖ Θεοῦ. κα ἐκεῖ ϑίλν. Οἴτορ. 
ϑνήσκει] καὶ ἀπέθανεν ΑἴἸτη. 1. Ατηϊ. ΒΑ. 

ἐχψυχεῖ δῖαν. Οἶτορι. ὑποκάτω αὐτῷ] ἔτι τοῦ τοπε αὐἷκ 54. 
ἐνώπιον αὐτῷ ϑῖδν. καὶ ἐγένετο] αὶ ἔγενετο 44. καὶ ἐγένετο σῶς 
ὁ ἐρχόμενος] καὶ ἐγένετο ὃς ἅπαξ ἦλϑεν Ατπι. τ. Αται, Εά. καὶ ἐγέ- 
νοντο πῶντες οἱ ἐρχόμενοι Οεοῦσ. ἕως τῷ τόπε] εκ τὰ τοπε 44: 74, 
τού, 120, 134. -ἐ ἐκείνου Απῃ. Ἐά. ἐκεῖ 23] α 93. Οουηρθὶ-: 
Ἄγηι. 1. Ατίῃη, Ἐά. Θεὸερ. δῖαν. καὶ ὑφίςατο], ΧΙ, 44. ἀφίρατὸ 
ΑΙά, τόπον ἔλαθε Αττη.... Ατίη, Εά. ὑφιςάμενος ϑίαν. Οἴἶτορς.. 
ὑφίςατο] αφιςαῖο 29, ς2, ςς, ς6, ὅ4, γ4,). 92, 93, 98, τού, 143, 134. 
1442 1.8, 16, 242; 243, 244. (δῖ. Νὶς. ἐφιγαντο 82. ἤφιξατο 
Οοιηρί. : - τοὺς 

ΧΧΊΙΨ, κατεδίωξεν] καϊεδιωξαν τό, 24.:ς. Ατπι. ΕΑ. 8ῖαν, Ἰωδθ] 
Ιωας 245. ᾿Αξεσσὰ] Αξεσα 442. ᾿Αξεσιὰὶ Θεοξ. καὶ ὁ ἥλιος] 
993. ἔδυνε] ἐδυσεν 1.8. εἰσῆλθον] ηλϑὸν 20, 44, 64, 71) 74) 
92,9 τού, 119, 120, 1347) 1ς8, φᾷς. ΑἸά. (αἴ. ΝΙς. ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. εἰσ- 
ἠλϑόσαν 121. ᾿Αμμῶν] Εμμαμ ΧΙ. Εμμαϑ' 19, 93. τοϑ. Ἐμ- 
μῶτ 20, 44, κς, τό, 64, γ4, τού, το, 120, 123, 134) 144.) 236, 2426. 
ΑἸὰ, (δῖ. Νίς. βου. δ[αν. Οἴἶγορ. Ἐματ ς2, 92, τς8. Αμμαϑ' 
82. Αμμαὰ 447. Οὐτῖρὶ. Αἰεχ. δῖαν. Μοίᾳ. ᾿Αμᾶν Ατπι. τ. 
μῶν ὅτε. δὰ ἤπ. οοπι.} εὡς τα σπήλαιε τῇ βενξ ΠΠΑΓΡ. ᾿ιο8. Αμ- 
μὰν ὃ ἐςιν} Ἐμματὸ ἐρὶν (0) 242. Ἔμμα τὸ ἔξιν 24ς. δξιν ἐπὶ 
προσώπου] του κα]ὰ τροσωπον ΧΙ, το, 82, 93. τοϑ. Οστηρὶ. εὡς τὴν 
ἐπὶ ὠροσωπου 247. ὃς ἐγὶν ἐξεναντίας Ατία. 1. Αττη. Εά. ἐπὶ 
Ὡροσώπου) επι προσωπὸν 144, 242. ΑἸά. Γαΐ Γ πεῷ ΧΙ. Γιζ 
109.) 82, 93, τοῦ, Γαδ 44. ΓιΘ ς6, 246. Γαγ 74, 92, τοῦ, το; 
1345) 144) 236, 242. (αἵ. Νίο. Γαγον 24ς. Γιὲ Οοπιρί. ὁδὸν 
ἔρημον Γαξαών) της οὃς τε σπηλαιξ τὰ βᾶανε ΧΙ, 19, 93, τοβ. ῆς, 
ἤπε τὰ βενα, 82. - τὰ σπηλαιε τὰ βὲνε τςθ. εἰς ὁδὸν ἐρήμε Γα- 
δαυών ΑἸτῃ. 1. Ατπι. Ἑά, ὁδὸν τῆς ἐρήμα Ἐαξαών ϑ8ῖαν. 

ΧΧΥ. δυναϑροίζονται) συνηϑροίζοντο απ. ᾿. ἄσπι. Εὰ, Οεογρ. 
ϑίαν. οἱ υἱο! } κα οἱ ΧΙ, 44, ςς, 82, 93, τού, 1195, 121, 24ς. ΑἸεχ, 
οἱ ὀπίσω] α οἱ 44, ξξν 715) 745 82, 92, 93, 98, 1οὅ, τοϑ, 110) 120, 134» 
1445 148, 226, 242, 243, 24ς. (οῃηρί. (Αῖ. ΝΙς. Αγη. τ. Ασην. Εά. 
δῖαν. οἱ ὀπίσω ᾿Αδεννὴρ] περὶ ̓ Αδινὲρ Θεοῦ. καὶ ἐγενήϑησαν] 
κῶς Ἐγένετο ΧΙ. καὶ ἐγένοντο 10, 82, 93, 1το8. Οομρ. καὶ ἔγε- 
νήϑησαν--- μίαν] αὶ οὔπι ἰπίοττηεά. Αττη. 1. Ατπι. Εά. ἐγενήθησαν) 
ἐγεννηϑησαν 242. εἰς συνάντησιν μίαν] καὶ φυναγωγὴ μια ΧΙ. εἰς 
συναγωγὴν μιὰν 109, 82, 93, 108, 1 ς8. (ὐοπιρ!. κ μίαν 121. ἐπὶ 
κεφαλὴν] ἐπὶ κορυφὴν 123. ἐπὶ κεφαλὴν βενῶ ἑνός] ἐπὶ βανὸν ἑνώ 
Ἀπ. τ. Ασηὶ Ἑα. 

ΧΧΥῚ. ᾿Αδεννὴρ] Αδενηρ (ῆς ἱπῖτα) 2470. Ἰωδ6] ργαπιῖϊε. τὸν 
29, 445 555 τύ, 74, 93, τού, 1οϑ8, 119, 120, 1345) 144, ις8, 24ς, 546, 
247. Οοπιρὶ. α 236, 242. ᾽Ωδξ Ατηι. :.. πρὸς Ἰωὰδ δῖαν. Μοίᾳ. 

Μὴ εἰς "νῖκος ἢ οὐκ εἰς νῖκος Οδοῦρ. εἰς νῖκος] εἰς μίκος 144. εῶς 
ἐσχατα ΤῊΔΤΡ. 243. εἰς νῖκος καταφάγεται κἡὶ ῥομφαία] α( εομέονι- 
ἡίοπορε εονπεάεί ρα. ὅγνύ. Βαγ- Ἡςῦγ. ἡ ῥομφαία] αὶ 24). κὴ 
Αἰεχ.. ἢ ἐκ οἶδας] λη ΧΙ, το, 82, 93, τοϑ. Οοτρ. ὅτι πικρῶ] 
ὁτι μιχρα 93. ὅτι τικρῶ---ἔσχατα] ὅτι τικρία ἐςὶ τὸ τέλος 
Αγπὶ. 1. ἅπη,. Εά, ὅτι τοικρὰ ἦσαν τὰ ἔσχατα Θεοῖς. ὅτι πικρὰ 

ΞΞ: 
και αἴἴὸ. 

αὐεοΥρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. καὶ 

3 Αμ- 

ἐνίοις, 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
' ΚΕΦ." 

τὰ ἔσχατα; χαὶ ἕως πότε ἃ μὴ εἴπης τῷ λαῷ ἀποςρέφειν ἀπὸ ὅπισϑε τῶν ἀδελφῶν ἡ ἡμῶν; - Καὶ 27. β 

εἶπεν Ιωὰδ, Ζῆ Κύριος, ὅτι εἰ μὴ ἐλάλησας, διότι τότε ἐχ πρωϊόϑεν ἀγέξη ἄν ὃ λαὸς ἕχαςος χατό-. 

Καὶ ἐσάλπισεν ἸΙωαξ᾿ τῇ σάλπιγγι; χαὶ ἀπέςησαν “πᾶς ὃ λαός, χαὶ “8. σισϑε τοῦ ἀδελφῇ αὐτ. 
Καὶ ᾿Αξεννὴρ χαὶ οἱ ἄγ-- 230. οὐ χατεδίωξαν ὀπίσω τ Ἰσραήλ, καὶ ὃ προσέϑεντο ἔ ἔτι τ “πολεμεῖν. 

ὃρες αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς δυσμὰς ὅλην τὴν γύχτα ἐχείνην, χαὶ διέξαινον τὸν ᾿Ιορδάγην, χαὶ ἐπορεύ-. 

ϑησαν ὅλην τὴν παρατείνεσαν, καὶ ἔρχονται εἰς τὴν παρεμδολήν. Καὶ Ἰωὰξ ἀγέςρεψεν ὕπισϑεν 3ο. 

ἀπὸ τὰ ᾿Αξεννὴρ, χαὶ συγήϑροισε πάντα τὸν λαὸν, χαὶ ἐπεσχέπησαν τῶν παίδων Δαυὶδ ἐνγεα-- 

ΒΝ ἄνδρες. καὶ ᾿Ασαὴλ Καὶ οἱ παῖδες Δαυὶδ ἐπάταξαν τῶν υἱῶν Βενιαμὶν τῶν ἀνδρῶν 31. 

᾿Δξεννὴρ τριαχοσίους ἑξήκοντα ἄνδρας παρ᾿ αὐτῇ. Καὶ αἴρεσι τὸν ᾿Ασαὴλ, χαὶ ϑάπ]εσιν αὐτὸν 32. 

ἐν τῷ τάφῳ τῇ “πατρὸς αὐτϑ ἐν Βησλεέμ’ καὶ ἐπορεύϑη ᾿Ιωὰξ χαὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτῇ ὅλην 
᾿ 9 ρ 9 4 

τὴν γύχτα, καὶ διέφαυσεν αὐτοῖς ἐν Χεδρών. 
ΚΕΦ, 
ΠῚ, - ; ἰωὲ δ Ν 95 ρῸ 

ΚΑῚ ἐγένετο ὁ πόλεμος ἐπὶ πτολὺ ἀναμέσον τοῦ οἴκου Σαοὺλ καὶ ἀναμέσον τοῦ οἴχου Δαυΐδ: τ. 
“,͵͵ειψ. ΝΝ 9 . ν., Σ ο νι ενΡ ὴλ ᾿ ΄ .. » οζ “ 

χαὶ ὃ οἶκος Δαυὶδ ἐπορεύετο χαὶ ἐχραταιδτο, καὶ ὁ οἶχος Σαοὺλ ἐπορεύετο χαὶ ἡσϑένει. Καὶ 2. 
φ 

εἰς τὲ ἔσχατα] α εἰς 82) 93. Αδεννὴρ] απὸ 64. ΑΙά. α τὸῷὁἍ 74), 134) 144, 536, 245. Α απὸ τα 
καὶ ἕως τότε] ἤπε τοῦ. συνήϑροισε) συνηϑροισαν ΠῚ, 24ς. τσᾶντα τὸν λαὸν) 

λ πάντα Οογρ. καὶ ἐπεσκχ. τῶν τραΐδων Δαυὶδ] καὶ ἐπίσκεψις 
ἐγώετο τῶν ταίδων Δαυὶδ οὗ ἀπεκτάνθησαν Αστη. σ. Απτη. Ἑὰ. χαὶ 

ἐπεσκέπησαν τῶν παίδων πεσόντων ϑἷδλν. Οἴἶξτορ. καὶ ἐπεσκέπησαν 

τῶν παίδων Δανὶδ (πεσόντων) 851ν. Μοίᾳ. εἰ ἀρίμενιπε ἀφ ῥπεγὶς 
Ῥαυϊά Νυϊς. ἐπεσκέπησαν) ἐπεσκοπήσαν 11. δαδεῖ ἙΕἀϊάο Μο- 
τὶηὶ ἀπεσκέπησαν. τῶν τοαίϑων] τῶν υἱων 121. ΑΙά, Δαυὶδ] 
ΓἜ οἱ τοεπίωχοτες 19. 93. (121. τηᾶγρ. εχ οοσσ.) Οοπιρὶ. ἐννεακαί- 
δικα] δεκαεννέα 44. ἐννεακαίδεκα ἄνδρες. καὶ ᾿Ασαὴλ] καὶ ἦσαν 
αὐτοὶ ϑι ἄνδρες καὶ ᾿Ασαήλ 8ιαν. Οἶτοσ. ἄνδρες] α 44.. ανδρας 
(οοττ. ανδρες) 121. καὶ ᾿Ασαὴλ] λ καὶ το. καὶ ἀζαηλ οῦ. καὶ 

λησας} ἐλαλη 442. διότι τότε} οτι ἐτὶ 93. κα ΤΟΤῈ 121, 244. Ασὴλ τι. καὶ ᾿Ασαὴλ Καὶ οἱ ταῖδες] Ρρίεης αἰπηριϊίν μοί 

λα διότι ΟεοΥρ. ϑ8ῖαν. διότι τότε---χαςος ετι ἀνεβη ἂν ο λαος απο Ασαὴλ ἴῃ Εά, , Βοίίδῃα εἰ (δῖ. Νῖς. 
τσρωιϑὲν ἐχᾶςος 10, τοϑ. ῆς, ῥτριο οτι, 82. ἐκ τρωϊόϑεν ἄν ἀνέ- ΧΧΧΙ. τῶν υἱῶν--- ̓Αδεννὴρ] Βενιαμὲν ἄνδρας ᾿Αδενὶρ υἱὸς (60) 
δη ὁ λαὸς (ἐεγδα) ἕκαςος Ατη. 1. Ατηι. Εά., ἐκ τορωϊόδεν] εκ ὌὍεοσ. τῶν υἱῶν Βενιαμὸὴν] α 44: Ριϑυητῖ. ἐκ 247. Ἄγπι. 1- 
πρωϊϑεν 11, 29, 44) 55» 64» 719) 745)92, 98, 119, 120, 121, 123) 14, Αἴ). Βα, τῶν ἀνδρῶν] ἐκ τε λαξ το, 82, 93» 1οϑ. καὶ ἐχ τῶν 
1445) 342) 243, 24.) 246, 247. Οοτηρὶ. Αἰά. τόώρωϊϑεν 236. ἰκ ἀνδρῶν Ατῖῃ. τ. καὶ ἐξ ἀνδρῶν Ατηι. Εά. τριακοσίας το. δὰ βπ, 
τορωϊόϑεν---λαὸς} ἂν ἀνεδη ὁ λᾶος ἀπὸ σρωιϑὲν 93- ἐχ τρωϊόϑεν (οτλ. 7ῆ ἤσαν τριακόσιοι καὶ ἑξήκοντα ἀνδρες Οθογρ. οὗ ἦσαν μετ᾽ αὖ- 
ἀνίθη ὅς. 44 ἔῃ. ςοπ1. ἐκ τρωΐϑεν ὁ ὁ λαός μου ἐπαύσατο ἂν διώκων τῇ τ καὶ ξ ἄνδρες δῖαν. Οἷἶτος. τριακοσίες ὅζο. δὰ Καὶ αἴρεσι ἴῃ 
ἕκαςος κατόπισϑε τῷ ἀδελφὲ αὐτῷ Οεογς. δῖαν. γπαπὲ γε! 20- (ΟΠ). ἴε4. 7 ανδρας τριαχοσιοὺς ἐξ και αἰθδσι 44. ἑξήκοντα) Ῥγδ τ, 
ϑείως ρετίεφμεας 3, αἰτεπι βιμσι. ΨΌΪΕ. ἀνέδη ἄν] α ἂν 11, 121, 247. και ΧΙ, 19, 29, ςς» 64, 93. ἰοϑ, 110, 120, 123») 1342) 1ς8, 236, 244. 
ΑἸεχ. ανεδησαν 71. ὁ λαὸς ἕκαςος7 ἑκαςος τ21. ὃ λαὸς πρωΐϑεν Οοπιρὶ. ΑἸά, σαι. Νῖο. Ασα. τ. Ασπι. Εά. 8ϊν. Μοίᾳ. καὶ ἐξ τοό. 
ἕκαςος Οοπιρί. ἕκαρος κατόπισϑε] εκαςος διωκων καΐοπισϑεν 98. ἄνδρας α 71) 929) 144, 216, 242. παρ᾿ αὐτῷ} α' το, 82, 93. 
κατόπισϑε) κατωπισϑὲν 10. : Οὐοπιρὶ. Ατη). 1. Αγ, ΕΠ. ϑῖδν. . Μοί. 

ΧΧΨΤΙΙ. ἐσάλπισεν] ἐσαλπικεν 74. Ἰωὰβ τῇ σάλπιγγι] τῇ ΧΧΧΊΙΙ. αἴρασι] ἐρεσι τ51. ἤρον Ατγι. τ. Αττι. Ἐά, Οέογᾷ. δίαν. 
δαλπιγί! Ιωας ό4. τῇ σάλπιγ[!] αὶ Ασπι. :. Ασγπι. ἙἘά. ὠπέρη. ϑαπουσιν] ἔϑαπἼον Αττη. τ. Ατην. Εά. Οεοῦρ. δ8΄αν. ἐν τῷ τάφῳ] 
σαν] ἐρησαν ΧΙ, 44, κς, ςό, 71, γ4,) 98, τοῦ, 119) 134).144,) 138.) εἰς τὸν ταφον 24ς. ἐν Βηϑλεέμ] ἐν. Βαιϑλεεμ ΠῚ, ςς, 74) 134. 
243. εἐςὴ 64, 244, 24ς. ΑἸά. ἀπερησε 1οϑ. Οοπρ. καὶ καὶ καε- (πιᾶγς. 144.) τὰ Βηθλεεμ 11]. Ργβετηϊες. τῷ τοϑ. ΑΙοχ. Ρτρεπηῖις, 
δίωξαν] τε μη καΐαδιωχειν 247. καὶ ἐκέτι κατεδίωξαν ΑἸτῃ. 1. Ατγπι. τῷ Οοπιρὶ. ἐν Βεϑλαὲμ Απη. 1. ἐν Βηϑλεόμ δῖαν. Οὗτος. καὶ 
Ἑ4. κατεδίωξαν] -- ετι ΧΙ, 98. (243. πιαγρ. Ὁ Ὁ) κατε- ἐπορεύϑη} και ἐπορευϑησαν 82, 93, 1οϑ8. Οουιρί. Ατηι. 1. Αὔ. Εἀ. 
δίωξαν ὀπίσω] καεδιωκεν εκ ετὶ κατ᾽ οπισϑὲν 82, 93» 1οϑ. Οὐπρί. Ἰωδδ καὶ οἱ ἄνδρες---τὴν νύκτα] ολην τὴν νυκτα Ιωαβ καὶ οἱ ἂν- 
τὸ Ἰσραὴλ] Α τῷ 44, 64. τε Αβεννηρ 436, 242. τροσέϑεντο) δρες αντα 82, 93; 108. ΟομρΡΙ. ἤς, πἷῇ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτῇ, ΑἸεκ. 
τρροσεέϑεγο 93γ τοῦ, ται, 1.8. τῷ πολεμεῖν] λ τῇ 29, τοϑ. --Οοπιρὶ. χαὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτῷ] καὶ οἱ ανδρες αὐτα ΧΙ, 209, 44, ςς, 71, 
18 σολεμησαι 71. : 74) 98, τοό, 1921 34 144, 1ς8, 2422) 24ς, 247. (τ. Νίς. καὶ ἂν- 
ἢ ΧΧΙΧ, Καὶ ᾿Αξεννὴρ] καὶ ἐλαδεν Αδδενύηρ 64. ᾿Αδοὴρ " Θεοῦ. δρες αὐτα 436. καὶ ἄνδρες Ατηῖ, Ι. Ἀπ. Ἑά. καὶ οἱ ἄνδρες μετ' 
᾿Αδενὴρ δὲ 5᾽14ν. ,᾿Αδεννὴρ] τ υἱος Νὴρ ςς. καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷἪἢ}Ὲ αὐτῷ Θεοῖς. καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ μετ᾽ αὐτῷ 5ἷαν. ὅλην τὴν γύκ- 

ἔσονται τὰ ἔσχατα ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. 
καὶ τῷ ἐσχατὰα 98. ρος τῶ ἐσχᾶτα 347. 

καὶ Ατη. 1. Ασπι. Ἐὰ. καὶ ἕως τότες τῷ ᾧ λαῷ} υῆγμε φμο ποη αἰϊεῖς 
ρορμίο Μυϊς. οὐ μὴ εἴπῃς] αὶ οὐ 46, 247. εἴπης τῷ] ἐπὶ ρῶ 
(6) 93. ἀπορρίφειν) ἀναςρέφειν 11, 247. επιςρεφειν ΠΙ. απο- 

φραφηναι ΧΙ, 29, ςζ, 56, 64, 71) 989 119, 18, 243, 24:5) 246. ΑΙά. 

ἀποςηναι 44, ς, 745 925 τού, 120, 123, 134) 144, 236. (αἵ. Νὶς. 

ἀπορρεφε τ2ι. ἀπωσθῆναι 242. οπορςρέφειν ὅτο. δὰ ἔπ. ςοπ.] 
ἀποςρέφειν ὠπὸ ὄπισϑε τοῦ Ὁ ἀδελφὲ ἡ ἡμῶν 85ϊΑν. Οἰἶτοσ. κέ ογηέψιαί 2ε7- 
φιὶ β αιγες (μος ἢ Ψυϊσ. ἀπὸ ὄπισϑε] ἀπὸ ς2. ἀπὸ τῶν ὁπισϑε 
247. ἡμῶν) αὐτῶν 19, 82) 93») 108, 1:8, 244. (πρὶ. 

ΧΧΨΊῚΙ. ὅτι εἰ μὴ] α οτι 44») 74» 92, τού, 120, 134,)236. ἐλά- 

'κᾶ! ὁ λαὸς αντε..24}. ἀπῆλϑον} ῥγατηϊτ. καὶ 64. ΑΙά. εἧἰς ταῇ α Δίῃ. :. Ασπηι. Εά. 
δυσμὰ:Ἶ εἰς ἀνατολὼς Ατπν. 1. Ατηι. ΕΔ. ἡ καὶ διέξαινον] καὶ διε. 

᾿ ζαιναν Π], τ2ῖ. καὶ διεδησαν 82, 93. 108, 10. ΟΟπρρὶ. α καὶ 

Αγ. ΄. Αγῃγ Ἑά. ὅλην τὴν παρατείνεσαν) Ἔ ἐκεῖ σδοσρ. ὅλην 
τὴν τοληγὴν ἐκεῖ 5[ᾶν. ΓΑΣ εαπιρονὶ ἰᾳ Ψυΐρ. ποαρατείνεσαν] ἔ ἔρη- 

μὸν τπᾶγρ. ἄπτῃ. Ἑὰ. 

Ατπι. τ. Αττη. Ἐά, Οεοῦρ. 5᾽ν. εἰς τὴν τοαρεμξολήν] οἷς τας 
παρεμξολας Μαδιαμ τ9. ἔς, ἤπε Μαδιάμ, Ατπ). 1. Απῃ. Ἐά, εἰς 
“παρεμβολας Μαδιαμ 82, 93, 1οβ. -Ὃ Μαδιαμ 1.8. , τὴν 247. 
ΑΙεχ. εἰς παρεμβολάς Οοπιρὶ. 

᾿ ΧΧΧ. Καὶ Ἰωὰὼδ] Ἰωὰξ δὲ (ῆς Κεφυεηίετ) αἔοτρ. ϑίαν. Οἴἶτορ. 
ἄνίςρεψεν] ανεςη ΧΙ. απερρέψεν 71)08, 119, 247. ΑΙεαχ. ὄπισϑεν] 
α 44, 82, 93» τοβ. Οοπιρὶ. Ασην. Ἑά. πὶ διώκειν ϑ5ϊαν. Οἴτορ. 
ὄπισϑεν ἀπὸ τοῦ] απὸ οπισϑὲν 71. ἀπὸ ὀπίσω τῷ ΑἸεχ. ἀπὸ τὰ 

χάΐ ἔρχονται] καὶ ἦλθον (ῆς [τεχιδηῖοῦ) 

διέφαυσε»] διεφωτισϑη 19, 1τοϑ. Οὐπιρὶ. 
διεφϑασεν 44, τοῦ. διεφωσθϑη 82, 93. 

οΟηη.} εἰ ἐπὶ ἐρίο ἐγερεξαίο ρεγυεμέτμπὶ ἐπ Ἡεόνοη. Ψαϊρ. αὐτοῖς} 

λ ϑίαν. ἐν Χεδρών] εἰς Χεδρων 74γ) 120, 123»).134» 1447) 236, 242. 

(Αι. Νῖς. 

Ι. ὁ πόλεμος] α ὁ 44» 93. 1ο8. Οοπιρί. ἀναμέσον τ" --ἀἰναμέ- 
σον 2] αὶ δἰξεγυῖγ. οἰπὶ ἰηϊετπιθά. 7ι, ιοό. καὶ ἀναμέσον τῷ οἴκου 
Δαυίδ] και Δαυιδ 44. καὶ ὁ οἶκος 15] ὁ δ οἶκος Οθογρ. δἷαν. 
Οἶτορ. ὁ οἶκος Δαυὶδ το. δά ἔπη. οοπῆ. 1 ὁ ὁ οἶκος Σαὰλ ἐπορεύετο 
καὶ ἡσϑένοι καὶ ὁ οἶκος Δαυὶδ ἐ ἐπορεύετο καὶ ἐκραταῖδτο. ΕὝΠΙ ΑἸεχ. 

νοῖ. νὶ. Ερ[. Ρ. 29. ἐπορεύετο καὶ ἐκραταιξτο} ὑψώϑη καὶ ἔκρα- 
ταιώϑη ϑίῖαν. καὶ ὁ οἶκος 2] δὲ οἶκος 44. δῖαν. Μοίᾳ. ἜΞΒΕ 

ρεύετο καὶ 4] τς8. . καὶ ὶ ἡσϑένε!} καὶ ἡσϑένη 93. κα καὶ Οεοτξ. 

καὶ διέφαυνσεν δια. δὰ ἔπη. 



--- τ΄ ν-- 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. 1Π. 

᾿ ΤΊΔΥΡ.) τη. 1. 

ἐτέχϑησαν τῷ Δαυὶδ υἱοὶ ἐν Χεξρών' χαὶ ἦν ὁ πτρωτότόχος αὐτῇ ᾿Αμνὼν τῆς ᾿Αχινόομ τῆς Ἰεζ- ραηλίτιδος, Καὶ ὁ δεύτερος αὐτῷ Δαλεΐα τῆς ᾿Αξιγαΐας τῆς Καρμηλίας, χαὶ ὁ τρίτος ᾿Αξεσσα- λὼμ υἱὸς Μααχὰ ϑυγατρὸς Θολμὶ βασιλέως Γεσσὶρ, 
3 

Ἵ ἧ Ν ν ἐκ Καὶ ὁ τέταρτος ᾿᾽Ορνία υἱὸς ᾿Αγγὶϑ,, χαὶ ὃ 
πέμπ]ος Σαφατία τῆς ᾿Αδιτὰλ, Καὶ ὃ ἕχτος Ἰεϑεραὰμ τῆς Αἰγὰλ γυναικὸς Δαυΐδ' οὗτοι ἐτέχ- 
ϑήσαν τῷ Δαυὶδ ἐν Χεξρών, 2 3 »““ ἡ» " »» Ν -ς Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι τὸν πσόλεμον ἀναμέσον τῷ οἴχα Σαὸλ καὶ 9 ΄ ρ ΕΣ ᾿ 

ω ζω 2 ᾽΄ " ΄Ν 
ἀγάμεσον τῷ οἰκου Δαυὶδ, καὶ ᾿Αξεννὴρ ἦν χράτων τοῦ οἴχου Σαόλ. Καὶ τῷ Σαοὺλ παλλακὴ Ῥεσφὰ ϑυγάτηρ ᾿Ιώλ' χαὶ εἶπεν Ἰεζοσϑὲ υἱὸς Σαοὺλ πρὸς ᾿Αξεγνὴρ, 

Ν »" ἧς ΄ “Πσαλλαᾶχην τοῦ “σατρος μου; 
Ν ιν» 3 Ἁ ΝΣ 5Ξ'.ΝΧΝ Χαϊὶ εἰπὲν Αξεννὴρ προς αὔτον, 

Τί ὅτι εἰσῆλϑες πρὸς τὴν 
Καὶ ἐθυμώϑη σφόδρα ᾿Αδεγνὴρ περὶ τῇ λόγου τότα τῷ Ἰεξοσϑέ: 
Μὴ χεφαλὴ χυνὸς ἐγώ εἰμι. ἐποίησα σήμερον ἔλεος, μετὰ τῇ οἴχα ς Ἧ “Ὁ ὶ 3 ρ ᾿ ᾿ς β} 2 ΕΙ ᾽ 4 : 

Σαδλ τοῦ “πατρός σου, χαὶ περὶ ἀδελφῶν χαὶ περὶ γνωρίμων, καὶ οὐκ ηὐτομόλησα εἰς τὸν οἶκον 

1]. υἱοὶ] υἱοι ἐξ 29, 64, 98, 110, 243. ΑἸά, ρῥγεβπηίτε. οἱ τς8. ἐξ 
υϊοι 247. υἱοὶ ἐν Χεδρών] εν Χεδρων υἱοι ἐξ το, 82, τοϑ. Οομηνρὶ. 
Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. ἔς, πΙῆ οἱ υιοι, 93. ἤς, ηἰῆ Χεξρὸν, 5[αν. Οἴἶτος. 
Ἢ ἐξ 44, 4, (745) αἱ νἹάείας.) 929) τού, 120, 121, 1237) 134. 144, 236, 
242, 244. (αῖ. ΝΊς. καὶ ἦν] α Αγπι. τ. Αγῃγ. Ἑά. 
κος] λαὸ 44, ςξς, 74, τοῦ, 134) 144, 242. αὐτὰ} ἀυτῳ τιρ. ϑίαν. 
Μοίᾳ. αὐτῶν ΑΙά. αὐτῷ υἱὸς 5αν. Οἴἶτορ. ᾿Αμνὼν} ᾿Αμὸν 
Ἄπη. τ. Απῃ. ἘΔ. Θεογρ. ᾿Αμμὸν 5Αν. Οἶτορ. ᾿Λμνῶὼν---Ἶεζ- 
ραηλίτιδος] Αμμων (ἀυδ. Δη Αμνων) τῆς Αδιγαιας τῆς Αχιναας τῆς 
Ἰσραηλιτιδος ἧς. τῆς ᾿Αχινόομ] ἐκ τῆς ᾿Αχινόαμ Απη. 1. Απη. 
ἘΠ. ἐκ ἴῆς ᾿Αχινόμαν Θεοῖς. ἀπὸ τῆς ᾿Αχινόαμ, 8ϊαν. Οἴτορ. 
ὠπὸ ᾿Αχινάαμ, ϑίαν. Μοίᾳ. ᾿Αχινόομ) Αχινααμ 71, 1οϑ8, 123. 
158. (Οπιρ]. ΑΙεχ. Αχεινααμ 82, 93. Αχιναας 247. ᾿Αγχιναῶμ, 
ΑἸά. ᾿Ιεζραηλίτιδος] Ιζραηλιτιδὸς ΧΙ. Οομαρὶ. Αἰεχ. Ισραηλιτι- 
δὸς 445) 85) 5ύ, 64, 71, 74, 98, τοῦ, 108, 119) 120, 1215 134) 144) 158, 242, 243, 244) 246. ΑΙ4. 8[αν. Οἴτορ. Ἱεζδραηλειτιδὸς 82. 
Ἰεζραϊλίτιδος Οεοτρ. 

ΠῚ. Καὶ ὃ δεύτερος---Καρμηλίας] αὶ (πγαπιις ΡῬΠπτα 1οτρῆε ἴῃ 
ὃ δεύτερος αὐτὰ] ὃ δεύτερος υἱὸς αὐτὰ Θεοῦ. ὁ 

δεύτερος αὐτῷ υἱὸς 81Αν. αὐτῷ 19] αὐτῳ 44. Δαλαῖα]) Δαλοίΐα 
44- Δελαΐα 246. Κελέαδ (οπιρί. Δανυία Ατπ. Ε4. τῇς '᾿Αὔι- 
γαΐας) τῆς Αδιγαια ΠΙ. τῇ Αδιγαιᾳ ΧΙ, 295) 445 58) 64) 71, 74. 

ὁ τυρωτύτο- 

93, 98, τού, 110, 120, 134, 144.) 236, 242, 243. ΑΙά, ,. 249 247. 
Ῥτεετηϊε. ἐκ Ασπὶ. τ. ἄστη. Ἑά4, ἐκ τῆς ᾿Αξιγὲ Θεοῦν. ργασπηϊῖ. οὐπτὸ 
δῖαν. τῆς Καρμηλίας] α ΧΙ. τὴ Καρμηλίια 29, 44, ἐς, ὅ4, γ1, 
74,92) τού, 110, 120, 1345) 144, 236, 242, 243. ΑἸά, τῇ Καρμελια 
98. ὁ τρίτος] ὁ τρίτος αὐτῷ (αὐτῷ Ἰηΐεῖ Ἰἴῃ. ΡῬηΐπη. τ.) Αττη. 1. 
᾿Αδεσσαλὼμ!] Αξεσαλωμ. 144, 242. Οδογρ. Αδισαλωμ τς8. Ατηι. 
ἘΔ. ᾿Αξεσαλὼν Οοπιρί. ᾿Αξεσσαλὸμ ΑΙά. ᾿Αξεσολὸμ Ατηι. τ. 
᾿Αδεσαλὸμ ϑίαν. Οὔἴτοσ. υἱὸς Μααχὰ] ἐκ Μαακχὰ Αττη. τ. Ατὐῃ]. 
Ἑά. υἱὸς τῆς Μαλαχανὰ ϑῖαν. Οἴἶτορ. Μααχα] Μοσχα ΧΙ, 
44. 52, 226.5Ὁ. Μοοχα 20, τό, τού, 119, 120, 144, 158, 242, 243, 
246. Μασχαϑ γ4. ΑἸεχ. Μοαχα 134. Μαοχ 24ς. Μοσχὶ 
(δι. Νὶς. Θολμὶ] Θομμει 11. Θελμε ς2, 92, 144,226. Θολμει 
56. ΑἸεχ. Θοαμες 93. Θομνες 121. Θαλμι 123. (πρὶ. Θωμωξ 
9345. Θολμὴ Οατ. Νίς. Θολὶμ ΟΘεογρ. δῖαν. Οἴἶτορ. Γεσσὶρ] 
Γέσειρ Π| ςς. Γέεσσερ ΧΙ, τοῦ, 110, 120, 134. 1447) 226. Αγ. Εα, 
Γέσσειρ 20. τό, 64, 93, 121. Γέεσδρ 445) 52, 92. Ατῃ]. 1. Γεσηρ γι. 
Γεσσὴρ τοϑ, 123. (αἴ. ΝΙς. Γευσσερ 242. Ασειρ 24ς. Γεεσσὴρ 
ΟὐομΡΙ. Γασσείρ Αἰά. ᾿Ασέρ Θεοτρ. Γασέρ ϑίῖαν. Οἴἶτος. 

ΓΝ. Καὶ ὁ τέταρτος] , καὶ (αν. τέταρτος] τεταρταῖος ἸΠ, 
Ὀρνία] Ορνεια 11,29, 93,243. 244ς. Αρνια (οδίς.) 71. ἀξεγαῖ, «ἀαϊξ, 
ἴῃ πηᾶγρ. 134. Ορνιᾶς 247. ΑἸά, ΑΙεχ. ᾿Αϑωνία Οοπηρὶ. 8[αν. Μοίᾳ. 
᾿Αδνέα Απη. τ. ᾿Αδονία Αττη. Εά. Ὀρνὶ Θεοτρ. ἀπὸ Ἐρινιαὶ 8ιαν. 
Οἰἶΐτορ. ᾿ΑΥΥ15] Φεγίειϑ' Π. Φενγιϑ' ΠῚ. Αγίειϑ' 29, ς ς, 71, 
93. Φαγίειϑ 121, 245, 247. ᾿Αγγὶ δῖ. Νίς, καὶ ὃ πέμπ]ος] 
κα καὶ (ῆς νεν. ς.) δῖαν. Οἶτορ. Σαφατία] Σαδαάϑεια 11. Αφα- 
τι 71. Σαλφαῖια γ4ᾳ. Σαφαῖειας 82,93. Σαφατιας τοβ. Οοιρρῖϊ. 
Σαδατῖα 151. Σαξξατια 24ς. Σαφαϑία ΑἸεχ. “ Σαπαῆία Απη. τ. 
Δηηῃ. Εἀά. Σαπαϑία Οεογρ. τῆς ᾿Δξιτὰλ] της Αξειταλ [Π. τῆς 
Αδιτααλ (ς ς. εχ οοττ. Δ 8]. τ.) 64, 82, τοϑ, 244. (πρὶ. ΑΙ. της 
Αξειτααλ 93. τῆς Αξιγαλ ται. τῆς Αφιταλ 247). υἱὸς τῆς ᾽Αμι- 
λῶτ᾽ Ατπι. 1. ῥργρόπηϊῖ, υἱὸς Αγη). 4, ἐκ τῆς ᾿Αζιϑὰλ Οεοῦρ. πὸ 

᾿ Βιταὰλ 8[αν. Οἶτορ. ἀπὸ ᾿Αξιτὼλ ϑ8αν. Μοίῃ. 
Ν. ἸΙεϑεραὺμ)] Ιεϑέροαμ, ΧῚ, 29, ς τ, 1οῦ, 123, 134) 216, 243. 

(αι. Νίο. [Ιεροξοαμ 44, τι. Ιεϑέρϑαμ, ςό, 246. Ιεϑροαμ, 64, 
344. ΑΙά. Ιεὃραμ 82, 93, τοϑ. Απῃ. 1. πῃ. Εά. Ιεϑεροαξ 
92. Ἰεϑοροαμ τ20, 1.8. Ἰεϑραν Οοπιρ!. Ἰεϑερὼμ Θεοῦρ. Ἐσ- 
“ροῶμ, ϑῖαν. Οἷἶτορ. τῆς Αἰγὰλ] τῆς Αἰγας 1Π. τῆς Αγλὰ ΧΙ, 

νοι. 11. 

29, 44, 52, (ξς. οοττ. 80 αἷ. τη. Αἰγλα.) γ1, 82, 92, τοῦ, 119, τ20, 
134γ) 144) 236,242,241. τῆς Αγαλ τό, τοϑ, 246. της Διγλα όᾳ, 
123.) 244. ΑΙοχ. νοοσδϑ. Αιγαλ ΡΓΟΥΪι5 ἐνδηιῖς 74. τῆς ἔγλας 24ς. 
τῆς Δἰγλὰχ ΑΙά. τῆς Ἐγλὰ Οἱϊ. Νῖς. ἐξ Ἐγλώῶϑ' Ατπη. σ᾿. Αττη. 
ἘΔ. ἐκ τῆς Ἐγὰλ Οεογρ. ἐπὸ τῆς ᾿Αγλῆς ϑίαν. Οὔἴἶτοσ. ἀπὸ τῆς 
᾿Εγλῆς 5αν. Μοῷ. Αἰγαλ] Αγαα 93. τῷ Δαυὶδ) ῬΓΘΘΓΩΪ, 
αὐτῷ Οομρὶ. ᾿ 

᾿ ΨΙ. Καὶ ἐγένετο---τὸν πόλεμον] καὶ ὅτε ἐγένετο ὁ πτόλεμος ΟεοΥρ. 
δῖαν. Οἴἶτορ. ἀναμέσον τῷ οἴκε τ'-- Δαυὶδ] ἀναμεσον ομκου Δαυιδ 
καὶ Σαδλ 44,71. τϑοῖκε 15] τὰ ςό, 64, 74. τού, 119, 123, 134, 
144) τς8, 242, 24, 247. ΑἸεχ. (δὲ, Νίς. τοῦ οἴκου 25], το ΧΙ, 
55.) ςό, 6.., 74, τού, 119, 123» 134) 144,1 ς8, 242, 24ζ, 247. ΑἸοχ. 
(αι. Νῖς. καὶ ᾿Αξεννὴρ δὲς. δά ἔπ. ςοπι.] κα 82. ᾿ς χαὶ ᾿Αδεννὴρ 
ἣν κρατῶν] καὶ ᾿Αδεννὴρ ἐκράτει Αγηλ. τ. Αγῃ. ΕἘὰ. ἣν ᾿Αξενὶρ χρᾶ- 
τῶν Οεογρ. καὶ ἦν ̓ Αξενὴρ ὅ51αν. 

ΝΠ. τῷ Σαοὺλ] τα Σχδλ 24. τῷ Σ.χοὺλ παλλακὴ] ἣν παλ- 
λακὴ τῷ Σαοὺλ Θεογς. παλλακὴ] ργαιπιῖτι. ἦν το, 82, 93») τοϑ, 
1-ς8. Ομ. "Ἔ ἥν γι1. 8ῖαν. παλλᾶάχι 242. παλλακὴ μία ΑΥτι. 1. 
ἣν παλλακὴ μία Ατη. 4. εσφὰ] ἥ ὀνομὰ Γεσφα ΧΙ, ςό, 244. 
2416. καὶ ονομα αὐΐη Ῥεφα 19. Ῥγδεπηϊτζ, ονομα γ1, 24ς. ῬγρΠλ, 
και ὀνομα αὐτῃ 85. 93, 98, τοϑ. Οομηρὶ. ἥ ὄνομα ἦν Ῥεσπαὰ Αγ). 1. 
Ατη. Ἑά. Οεοτρ. ἣ ἣν τὸ ὄνομα Ῥεσϑαὰ ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἔς, πῇ 
Ῥεσφα, δῖαν. Μοίῃ. Ἰωλ) Σιδα 19, τοϑ. ἴΙολ 29, ξξ, 64, τοῦ, 
ἴ2ο, 121) 158, 242, 244. ΑἸεχ. 8[αν. Μοίᾳ. Ιοΐλ 44. Ιωηλ ζ, 71. 
Ἰωδαηλ τό. Σείξα 82,93. [σὰ τ44. Ασηι. Ἐά. ἴορ 24ς. Ιωχξηλ 
3,46. Αἴα 247. Οοπηρί. Ἰωὴλ Θεοτρ. Ἰωὰξ 8ιαν. Οἴἶτοσ. καὶ 
εἶπεν) ργασπηῖτς. καὶ ἐλαδεν αὐήην Αὔεννηρ το, (ς ς. τηᾶγσ: 80 αἱ, πι.) ςό, 
64, 82,93, 1τοβϑ, (244. τηλγρ.) 246. ργροπιῖῖ. καὶ εἰσηλϑεν τρος αυ- 
τὴν Αδεννηρ (πιάγρ. 121.) ΑἸά. Ἰεδοσϑὲ] Μεμφιξοσϑε (ἔς ἰηξ) 
Π,93,) τοϑ. Μεμφιμοσϑὲ (ς ροίξε8) το. Ιεὔυσϑε (ῆς ἰηῇα) 74» 
110, 246. Αγπγ. 1. Αγῃ). Εά. Μεμφειξοσϑὲ (ῇς ἱπῆ4) 85, 2.47. 
Μεμφιδοσϑαι (14 ἰπ (64.) 121. Ἰεξοσϑαὶ (ῇς ροίξεα) (αι. Νῖς. 
᾿Ιεωσϑὲῖ Οοογρ. Ἰεξορεῖ (ῆς ἱπῆα) 51αν. Οἴτορ. Ἰεξοσϑεὴ 81αν. 
Μοίᾳ. ΟΕ κδρ. 11. νεγ. 8, τῷ, τς. πρὸς ̓ Αδεννὴρ]} τῷ ̓ Αδενὲρ Αστ. 1. 
τῷ ̓ Αδενὶρ Θεοῖζ. τί ὅτι εἰσῆλϑες] τί εἰσῆλϑες σὺ Αττη. 1. Απη. 
ἘΔ. τί τοῦτο ὅτι εἰσήλϑες ΟΘεοῖρ. τί τοῦτο σὺ εἰσῆλθες 5ἴαν. 
Οἰἶτορ. εἰσῆλθες} λϑὲς 24:. πρὸς τὴν παλλακὴν] εἰς τὴν παλ- 
λακὴν 247. ; 

ΨΠΙ. σφόδρα ᾿Αδεννὴρ] Ττ. 93, τοϑ. (δοπιρ]. Ατηι. σ᾿. Ασῆν. Ἐά, 
Αδενηρ σφοδρα 247. περὶ τοὺ--- Ἰεξοσϑέ} αὶ σὰπὶ ἱπιογπιθά, γι, 
λόγε τέτ5} α τότε 946, 247. λόγε τέτε τῷ] λογου 1], 121,1 ς8, 
344, 245. Αἰεχ. α τότε Αστη. 1. Αγπλ. Ἐά. ᾿ τῷ Ἰεβ.} τὰ 1εδ. 
546. ὃν εἶπεν αὐτῷ Ἴεξος εἰ δῖαν. Οἴἶτον. ἐπὶ τὸν Ἰεξοσϑὲ ϑ8[αν. 
Μοΐ. Ἰεξοσϑὲ] Ιεξεσϑε (ῆς ροῖεδ) 134, 24 ξς. Ἰεωσϑὲ (ῆς να. 
11.) Θεοῦ. καὶ εἶπεν ᾿Αδεννὴρ} α Αἴενψηρ 44, 71. ᾿Αδεννὴρ 
πρὺς αὐτὸν) αυτω Αδεννηρ 93». 1ο8. (ορ. Μὴ κεφαλὴ]ᾳ μὴ 932. 
Μὴ κεφαλὴ --ἔλεος μετα} κεφαλὴ κυνός εἰμι; ἐγὼ [ἐμαυτῷ σήμερον 
ἐποίησα ταῦτα πάντα καὶ ἐποίησα ἔλεον μετὰ (ἢς) το. ἐγώ εἰμι} 
Τί. 82, 93. Ἔ σημερον 247. κ ἐγὼ Οοιηρί. ὦ ἐγώ Ατπι. 1. Αὐπῃ. Εά. 
ἐποίησα σήμερον] ἐμαυτῳ εποιήσα σήμερον ταυτὰ παντὰ ἴΏδΥΡ. 243. 
καὶ ἐποιησα 247. Οοπρ]. ΤΥ. ΑἸεχ. ἐποίησα σήμερον ἔλεος] ἐγὼ 
ἐμάντῳ σήμερον ἐποιῆσα ταυτὰ τράντα καὶ ἐποιησα ἔλεον 19. ἐμάυτῳ 

«τ 2 ’ ᾿ σήμερον ἐποιησα πανα ταυτα. και ἐποιησα ἔλεον 82,93. ὃς ἔποιησᾶ 
ἔλεος σήμερον Αττη. 1. Ατπι. Εά4. ἐποίησα πάντα σήμερον. ἐκ ἐποίησα 
σήμερον ἔλεος 8[αν. Οἶτος. σήμερον ἔλεος] ΤΥ. Π, ΧΙ, 44, ςς, τό,. 
1οὔ, 121) 13421449218,236,242,24ς, 246. (αἱ. Νίς. αὶ σήμερον οϑ, 
243. μετὰ τῇ οἶκε] ἐπὶ τὸν οἶκον Ατη. 1. Ατηι. Ἐά. τῷ οἴκῳ ϑἷαν. 
οἴκε ΣαΔλ] αὶ Σχδλ 121, 24, 246. περὶ ἀδελφῶν--- γνωρίμων] 
ὥρος τῆς αδελφες σον καὶ προς τῆς ἐταιρβδς τηᾶγρ. 242. ἐπ’ ἀδελφὲς 

ς ὃ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

ΚΕΦ, ΠΙ. 
Δαυὶδ, καὶ ἐπιζητεῖς ἐπ᾿ ἐμὲ σὺ ὑπὲρ ἀδικίας γυναικὸς σήμερον ; Τ μὰ ποιήσαι ᾿ Θεὸς τῷ 9. 
᾿Αξεννὴρ χαὶ τάδε πτροσϑείη αὐτῷ, ὅτι χκαϑὼς ὥμοσε Κύριος τῷ Δαυὶδ, ὅτι ὅτως “ποιήσω αὐτῷ 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, Περιελεῖν τὴν βασιλείαν ἀπὸ τᾶ οἴχου Σαδλ, καὶ τὰ ἀναςῆσαι τὸν ϑρόνον 1ο. 

Δαυὶδ ἐπὶ Ἰσραὴλ χαὶ ἐπὶ τὸν ἸΙόδαν ἀπὸ Δᾶν ἕως Βηρσαβεέ. Καὶ οὐχ ἠδυνάσθη ἔτι. ἴεϑύσϑε 11. 
ἀποχριϑῆναι τῷ ̓ Αδεννὴρ ῥῆμα, ἀπὸ τῇ φοξεῖσϑαι αὐτόν. Καὶ ἀπέςειλεν ᾿Αδεννὴῤ ἀγγέλες πρὸς [2. 

Δαυὶδ εἰς Θαιλὰμ ἕ ἦν, παραχρῆμα, λέγων, Διάϑε διαϑήχην σὰ μετ᾽ ἐμδ, καὶ ἰδὲ ἡ χείρ με 

μετὰ σοῦ ἐπιςρέψαι πρὸς σὲ πσάντα τὸν οἶχον Ἰσραήλ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ, Καλῶς ἐγὼ διαϑήσο- 13. 

μαι πρὸς σὲ διαϑήχην' πλὴν λόγον ἕνα ἐγὼ αἰτᾶμαι σαρὰ σϑν λεχὼ, Ουΐ ὕψει τὸ πρόσωπόν 

μου, ἐὰν μὴ ἀγάγης τὴν Μελχὸλ ϑυγατέρα Σαδλ πιαραγινομένουλσου ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν μου. 

Καὶ ἐξαπέςειλε Δαυὶδ πρὸς εδοσϑὲ υἱὸν Σαδλ ἀγγέλες, λέγων, ᾿Απόδος μοι τὴν γυναῖχά μου 14. 

τὴν Μελχὸλ, ἣν ἔλαξον ἐν ἑχατὸν ἀχροξυςίαις ἀλλοφύλων. Καὶ ἀπέςειλεν ᾿Ιεξοσϑὲ, χαὶ ἔλα- 15. 

δεν αὐτὴν παρὰ τᾶ ἀνδρὸς αὐτῆς παρὰ Φαλτιὴλ υἱβ Σελλῆς. Καὶ ἐπορεύετο ὁ ἀνὴρ αὐτῆς μετ᾽ τό. 

αὐτῆς κλαίων ὀπίσω αὐτῆς ἕως Βαραχίμ' χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ᾿Αδεννῆρ, Πορεύε, ἀνάςρεφε' καὶ 

τυ 
σα] α σὰ 44,82,03, 1οϑ., Βαρεῖ σου 'ῃ σμλγδξῃ. πηΐποτε Αἰεχ. δια- 

μοις σοι δῖαν. Οἴἶτορ. ὥς, δοίψυε Ῥγοποηλης υἴοαις, δῖαν. Μοίᾷᾳ. ϑήκχκην σε μετ᾽ ἐμε] μετ᾽ ἐμξ διαϑήκην σὺ ΑΓη,. τ΄ καὶ ἰδοὺ] α και 

περὶ γνωρίμων) α περι 4, 71, τ10,) 247. “Ἔ αὐτὰ 82, τοϑ. (οηρΙ. 93. καὶ δου δίς. δὰ ἤη. (οπ|.] εἰ ΣῊ ΤΙ ἢ ρα ἔδει, εἴ τεμεανι 

ἈΑθεῖ περὶ ἴπ ομάγδέξ. γηΐπογε ΑἸεχ. ηὐτομόλησα) ἀπῆλθον δῖαν. ἀατε ππίφεγίωπι ζγαοὶ, Ὑαϊς. ἢ χεὶρ μου μετὰ σϑ]) ἢ χεῖρα (ἢς) 
καὶ ἐπιζητεῖς ὅς. δὰ Άῃη. σοη1.} καὶ ἐπιφητεῖς ἀπ᾿ ἐμξ σήμερον ἐκδίκη- με μετὰ σξ τοό. ἡ χεῖρ σε μετ᾽ ἐμὲ τ:8. ἐπιςρέψαι] ρτγατηῖε. 

σιν τῆς γυναικός μου. Ατπι, τ. ἢσ, ηἰἢ σήμερον ἀπ᾿ ἐμδ, Ατηχ. Ἐά, τα ΧΙ, 44) ς4, τό, 64, 71, 74» 82, 93, 98,.1οῦ, 1οϑ, 120 123, 134, 
καὶ σὺ ἐπιζητεῖς ἐκδίκησιν ἐπ᾿ ἐμὲ τῆς γυναικὸς σήμερον. Οδοτς. καὶ 18,244, 2459247. (ογηρ!. ΑΙά. ΑἸεκ. ἐπιςρέψω ἐγὼ Οεοτρ, -Ἐ μον 
σὺ ἐπιζητεῖς ἀδικίαν ἐν- ἐμοὶ γυναικὸς ταύτης χᾶριν σήμερον. 5ῖλν. δἷαν. πρὸς σὶ] ἐπὶ σὲ ΑΙοχ. πάντα τὸν οἶκον) α τὸν οἰκὸν ξ2, 

Οἴἶτορ. ἐπ᾿ ἐμὲ σὺ] α συ 11, 445 123, 24ς, 247. πρὶ. ΑΙεχ. ςς, 74,92) τού, 120, 1347 1447 236, 244. 85ϊιν. Οἶτορ. κ οἴκὸν ζό, 
α ἐπ᾿ ἐμὲ 82, 93, το. σὺ] { σημερον 93. ὑπὲρ ἀδικίας] σερξε 71» 82, 93, 98, τοΒ, 158, 247. ΟΟΠΙΡΙ. 
αἀδικιας 93, 123. ΟΟπιρί. γυναικὸς] α (236. τεϊϊπαυΐτυγ τάτηεα ἔρα- ΧΙΠΠ. Καλῶς] α τι9.  ἐγιν Ασα, σ᾿. Ἄστ. Εά. εἰς καλὸν 
εἰοίυιπι νδούυυπι 'π Οοάϊςε.) 242. ᾿ σήμερον ἢπ4].] α Ηῖς 93. Οεοῦσ. Καλῶς ἐγὼ] ΤΥ. 11, 1Π|,121,247. Καλῶς ἐγὼ διαϑήσο- 

1Χ. Τάδε] Τάδε καὶ τάδε Ατχ. τ. Ατηγ. Εά. ποιήσαι] τοι. μαι) καλῶς: Ἐγὼ δϑιαϑήσομαι (ῃος πηοόο ἱπτεγρυηδ!.) 92. ἢς, οὐπὶ 

ἥσει 44. ποιῆσαι (ἢς) 242. ποιήσαι--᾿Αδεννὴρ] ποιῆσαι μοι ο καλῶς. ἐγὼ ἴῃ οπαγαόξ. τηΐποτε, ΑἸεχ. διαϑήσομαι] διαϑησομε (υὲ 
Θεὸς 195) 82, 93ν 108. Οομρρὶ. καὶ τάδε] καὶ τάδε καὶ τάδε [πεηιεπῖετ) 242. τορὸς σὶ διαϑήχην] μετα σε διαϑήχην 44. ΑΠπ. τ. 
Απη. τ᾿. στ, Εά, αὐτῷ 19] ἐπ᾿ αὐτῳ ΧΙ. α το; 82, 93. Οοπηρ. Ατη). Εά. Οεογρ. 8:ν. ἐγὼ αἰτῶμαι] ΤΙ. ΧΙ, 29, τό, 121, 546. 
ὅτι καϑὼς] οτι καϑα 247. εἰ οὐ καϑὼς Ατηι. Εά. α καϑὼς Θεοῦ. δῖ. Νίο. κα ἐγὼ 44» 74) 1φό, 120, 134) 236, 24ς, 24). Οεοτρ. ϑίἂν, 
καϑὼς γὼρ 8[αν. Οἴτορ. ὅτι καϑὼς---Δανὶδ] αὐ φεονποάο ζαωγαυ ἸΜοίᾳ. ἐγὼ φητῶ Απη. 1. Αγ. Εά. αἰτϑμαι) αἰτοῦ (Πς) 93. 
Τονείπις δαυϊά ΨΝῸ]ρ. Κύριος] -Ἑ ο Θεὸς 82. ὅτι ὅτως]} α οτι λέγων] α Αγηι. τ. Αση. Ἑά. Οὐκ ὄψει] οὐκ οψη 29, ςς» 74, τού, 
ΧΙ, 44, 5. 64, γῖ» 74) 93. 98, τοϑ, 119) 1ς8, 226, 243, 245 247. 120, 1219) 123,9 134) 1.8. ΑΙεχ. (εἴ, Νίς. οὐ μη ιδης 82, 93, 1ο8. 

Οοπηρί. ΑἸά. Αππῃ. 1. Απῃ. Ἐά4, Θδθοῦρ. δ5[αν. δτω 82, :ού, 12, (ομρ. ἀγάγης] εἰσαγαγὴς 24). τὴν Μελχὸλ] τὴν Μελχὸ 
123) 1349 144) 242. Οαῖ. Νῖς. ὅτι ἅὅτως τοοιήσω] βτως τποιῆσεει 71. τὴν Μελχοχ, 74. κα τὴν 1195) 236, 242. τὴν Μέλχὸλ ϑυγα- 
121. αὐτῷ 2] 4. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ] α Αἰεχ. Ατη. 1. τέρα] Μελχολ τὴν ϑυγατερα 44. Σαὲλ] -Ὁ μετὰ σα 93, ιοβ. 
Απη. Ἐά. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρῳ Οεοτρ. ταραγινομένου σΕῈ} κα σε 11. τταραγενομενε σᾷ 445) 123. (αἴ, Νῖς, 

Χ. Περιλεῖν] ργαπηῖττ, καὶ ΑΙά. ἐπὸ τῷ οἶκε] εκ τὰ οἱκε 21. ἔν τῷ πορεύεσψαί σου Ατπι. 1. Ατῃ. Ἐά. ἰδεῖν τὸ τορόσωπόν μου] 
λῶπο 246. κα τῷ 47. κα Δίω. τ, πῃ, Ἑά, καὶ τῇ ἀναςῆσα!)͵ προς με 7ι. 

ν 18 445. 93. 108. ΟΟἴηρ. τὸν ϑρόνον} τὸν οἶκον 44. ἐπὶ Ἰσ- ΧΙΨΝ. Καὶ ἐξαπίςειλε] καὶ ἀπεγέιλε οβ, 243. ΑἸεχ. Δαυὶδ) 
ραὴλ] ἐπι τὸν Ἰσραηλ ΧΙ, 20, 44) ςό, 64, γ1, 74, 939 τού, τοϑ, 29, -ἔ- αγίελες το, 93. Οὐπιρὶ. ΑΙεκ. τορὸς ᾿Ιεδοσϑὲ---ἀγγέλες] αγίε- 

13471445 148, 236, 242, 46. (οπηρί. ΑἸά. (δι. Νὶσ. α 24). καὶ λας πρὸς Μεμφιξοσϑε υιος Σαελ τοϑ. ἔς, πἰ νιον, 24). ἘἸεξζοσϑὲ] 
ἐπὶ τὸν Ιάδαν] [αδαν ἐν τὴ ἡμέρα ταύϊη “36. τὸν ᾿Ιέδαν] «τὸν ττι9. [Ι1εθεσϑε (ἢς ἱπῖτα) 2δ4ς. Ἰεξοςὲ ϑ8[αν. Οἰἴἶτορ. ὠγγέλους} α (Βῖς 
ἐπὸ Δὰν] , 44. ἕως Βηρσαξεξ] ῥργαπηῖττ. καὶ 29, 445) 74) 92,93. 19, 93. Οὐοπιρὶ. Αἰεκ.) Θεοῖς. 8ϊαν. Οἴτορ. ᾿Απόδος μοι] απο- 
τού, 123, 134) (144. 80 4]. πι.) 226, 242, 24, 247. ΑΙεχ. (αἴ. ΝΙο. γειλον 44) ζ2, 92, τού, 120, 134.) 144) 416, 242. (Αἴ. Νίο. αποςειλον 
χαὶ εὡς Βηρσαδεαι 1οϑ8, καὶ ἕως Βηρσεξεέ ΑἸά. Βηρσαξεΐ] Βερσα- μοι γ4. ἄφες (αν. Οἰἶτορ. τὴς Μελχὸλ) α τὴν γ4. αἵ, Νῖς. 
δεε ςς. Βηρσαδέ Απη. τ. Βεραθδέ Οεοῦρ. Βερσαθιέ δῖαν. Οἶτορ. -᾿- ϑυγατερα Σαδλ «46. ἣν ἔλαθον] - ἐμαντῳ 447. Αἰεχ. -Ἐ ἐγὼ 

ἢ "»“ ΠΝ “ .“Ὃ ’ 

καὶ ἐπὶ γνωρίμες Αττη. τ. Απῃ. ΕΔ, τοῖς ἀδελφοῖς σὲ καὶ τοῖς γνωρί- 

Βερσαξιή 8ϊν. Μοί. Απη. 1. Αγ. Εα. 
ΧΙ. Καὶ ἐκ ἠϑυνάσϑη ἔτι] καὶ ἐκέτι ἠδυνώσϑη Ατη). τ. Απη. Ἑὰ, 

ἡδυνάσϑη] ἐδυνηϑη το, 82, 93, 1232. εϑυνασϑη͵ 44,64) τού, 134) 144, 
236. ΑΙά. ηδυνηϑὴ τοϑ, 242, 247. Οοπιρὶ. οἰδύνατο (ἢς) 44ἐς. 
Ἰεξοσϑὲ] Μεμφιξοσϑε (ἢ ἱηδα) 11]. ἸΙεδουσϑὲ ΑἸά. Ἰεξωςὰ ὅ5]δν, 

᾿Οἴἶτορ. Ἰεδεσϑεὴ (ἔς νετ. τς.) ϑίαν. Μοίᾳ. ἀποκχριϑῆναι) ἀντα- 
ποχριϑῆναι 93, τοϑ, 123. ΟΟπιρί. τῷ Αδεννὴρ] αὐΐῳ Αδεννηρ 246. 
ῥῆμα] ῥῆμα ἕν Αχπι. τ. Ατπι. Εά. ἀπὸ τοὺ φοξεῖσϑαι αὐτόν] ἀπὸ 
τῷ φόθδα Αττῃ. τ. Απῃ. ΕἘά. οπὸ τῷ φόξε αὐτῷ Οεοτρ. 8ῖαν. Οἴτορ. 
ἀπὸ τῷ φόδου ὃς ἐν αὐτῷ ϑίαν. Μοίᾳφ. φοδεῖσϑαι] φοδηϑηναι 64, 
82, 93, 1τοϑ. Οοπρὶ. ΑΙά. ἱ 

ΧΙ. ᾿Αδεννὴρ ἀγγέλες πρὸς Δαυὶδ] αγίελες προς Δαυιδ ο Αδενηρ 
247. ἀγγίλες πρὸς Δαυὶδ] προς Δαυιδ ἀγγελες 44) τοῦ, 134, 
144, 416, 242. Θεοῖς. ϑίδν. εἰς Θαιλώμ---λέγων] εἰς Χεβρων λε- 
γῶν τ9, 82, 935) 1ο8. (πρὶ. εἰς Ὑσαλὸμ γὴν ταραχρῆμα καὶ λέγει 
Ατστη. 1. ἔς, ηἰῇ Τεσαλὸμ γῆν, Ατῃι. Εά. εἰς Θαιλὰμ οὗ ἦν] εἰς 
ϑελαμεὴν 71,121. 247. Θαιλάμ] Θελαμ 29, τς8, 244. Θεοῖς, 
(ϑιαν. Μοίᾳ. πιᾶγρ. Χεθδρῶν.) Θελμαν ςς. Χεδρων τό, ,46. Θε- 
λααμ 443. Θηλὰμ ΑἸεχ. Θελὰμ Χεδρὸν ϑίαν. Οἴἶτορ. οὗ ἢν} 
Σ γ᾽ ἦν Αἰεχ. λέγων] καὶ ἔλεγε (ἔς νετ. 14.) Φοογρ. διαϑήκην 

ἐν ἑκατὸν] αὶ ἐν 7γ4γ935 198, α ἑχατὸν ϑίαν, 
Οὔἴτος. : 

᾿ ΧΝ, αἀπέςειλεν] εἐξαπεζειλε 247. Ἰεδοσϑὲ] Ἰεωσιϑὲ Οεοτς. 

Ἰγιδοςεὴ 8αν. Οἴτορ. ὡαρὰ τῇ αἰνδρὸς] απὸ τῇ ἀνδρος 74.) 247. 
ἀπὶ ἀνδρὸς δῖαν. εἰνδρὸς αὐτῆς] α αὐΐης 110. παρὰ Φαλτιὴλ) 

α σαρα γ1, 120. (πρὶ. Φαλτις 82, 93, τοϑ8. Φατιηλ 247). Παλ- 
τιὴλ τη. Εά. Παντιλὶ Οεοτρ. απὸ Θαητιὴλ ϑ8ϊαν. Οἴἶτγορ. ἐπὸ 
Φαλτιὴλ δῖαν. Μοίᾳ. τυχρὰ Φαλτιὴλ υἱὲ Σελλῆ;]λ24ς. Φαλ- 
τιὴλ] Φαλτιου τθ. Φατιηλ 74.4ἁ. Φιλτιηλ “36, 242. Οἵ. Νῖς, 
Παλτιὴλ Ατηι. 1. Σελλῆς] Σελλημ ΧΙ, 29, 44. ς5»,, ξό, 64, 82, 

93» 119, 120, 123, 134) 1447) 236, 246. ΑἸά. (Δι. Νίο. Σελημ ς2, 
71, 92, ο8, 242, 243. Σελλὴν γ4. Σελλομ τοῦ. Σελλεέίᾳ τοϑ. 

Ἑλημ τς8. Λαιε 247. Λαΐς Οοπιρὶ. λΛαείς Αἴεχ. Σελμονᾶ 
Οεογρ. Σελιμόν ϑίαν. Οἴἶτορ. Σελίμ δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΥῚ. ἐπορεύετο] -ἰ σὺν αὐτῇ ἰπῖεγ αποο5 ΑἸοχ. ὃ ἀνὴρ αὐτῆς 

μετ᾽ αὐτῆς] μετ᾽ αὐΐης ο ἀνὴρ αὐτῆς τοϑ. σὺν αὐτῆς (Πς) ὁ ἀνὴρ αὐτῆς 

247. μετ' αὐτὴν ὃ ἀνὴρ αὐτῆς Οοπιρί. μετ᾽ αὐτῆς] α ςς. ΑτΓηι. 
ἘΔ. μετ᾽ αὐτῆς κλαίων ὀπίσω αὐτῆς] πορενομενος, και χλαιὼν οπισω 
ἀυτῆς το. κλαίων] πορεύομενος καὶ χλαιὼν 82, 93, 1ο8. (οπιρῖ. 

καὶ ἔκλαιεν Ατην. 1. κλαίων ὀπίσω αὐτῆς] οπισω αὐΐης κλαιων 24ς. 

«νυ δᾶι,.. Ε 



αι] 
ΒΑΣΙΛΕΙῺΏΝ Β. 

κΕΦ. 1Η. 
17. ἀνέξρεψε. Καὶ εἶπεν ᾿Αξεννὴρ πρὸς τὰς πῤεσξυτέρους ᾿Ισραὴλ, λέγων, Χϑὲς χαὶ τρίτην ἐζη- 
18. τεῖτε τὸν Δαυὶδ βασιλεύειν ἐφ᾽ ὑμᾶς. Καὶ γῦν ποιήσατε, ὅτι Κύριος ἐλάλησε περὶ Δαυὶδ, λέ- 

γῶν, Ἔν χειρὶ τᾶ δόλε με Δαυὶδ σώσω τὸν ᾿Ισραὴλ. ἐχ χειρὸς ἀλλοφύλων, χαὶ ἐκ χειρὸς πτάντων 
τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν, Καὶ ἐλάλησεν ᾿Αξενγὴρ ἐν τοῖς ὠσὶ Βενιαμίν" καὶ ἐπορεύϑη Αξεγνὴρ τὰ λα- 
λῆσαι εἰς τὰ ὦτα τῇ Δαυὶδ εἰς Χεδρὼν πάντα ὅσα ἤρεσεν ἐν ὀφϑαλμοῖς ᾿Ισραὴλ καὶ ἐν ὀφϑαλ-: 
μοῖς οἴχου Βενιαμίν. Καὶ ἦλϑεν ᾿Αξεννὴρ πρὸς Δαυὶδ εἰς Χεδρῶν, χαὶ μετ᾽ αὐτῷ εἴχοσι ἄνδρες" 
χαὶ ἐποίησε Δαυὶδ τῷ ̓ Αδενγὴρ χαὶ τοῖς ἀνδράσι τοῖς. μετ᾽ αὐτῇ πότον. Καὶ εἶπεν ᾿Αδενγὴρ πρὸς 
Δαυὶδ, ᾿Αγαςήσομαι δὴ χαὶ “πορεύσομαι χαὶ συναϑροίσω “πρὸς χύριόν μου τὸν βασιλέα “πάντα 
᾿Ισραὴλ, καὶ διαθήσομαι μετ᾽ αὐτῇ διαϑήχην, χαὶ βασιλεύσεις ἐπὶ πτᾶσιν οἷς ἐπιθυμεῖ ἡ Ψυχή 
σδ' χαὶ ἀπέςειλε Δαυὶδ τὸν ᾿Αδεννὴρ, χαὶ ἐπορεύϑη ἐν εἰρήνη. Καὶ ἰδὲ οἱ παῖδες Δαυὶδ καὶ 
Ἰωὰξ παρεγένοντο ἐχ τῆς ἐξοδίας, χαὶ σχῦλα “πολλὰ ἔφερον μεθ᾽ ἑαυτῶν’ χαὶ ᾿Αξδενγὴρ οὐχ ἣν 
μετὰ Δαυὶδ εἰς Χεξρὼν, ὅτι ἀπεςάλχει αὐτὸν, καὶ ἀπεληλύϑει ἐν εἰρήνη. Καὶ Ἰωὰξ χαὶ ππᾶσα 
ἡ ςρατιὰ αὐτῇ ἤλθοσαν, χαὶ ἀπηγγέλη τῷ ̓ Ιωὰξ, λέγον]ες, Ἥκει ᾿Αδεννὴρ υἱὸς Νὴρ πρὸς Δαυὶδ, 

19. 

20. 

21. 

22. 

23: 

. Ἰσραὴλ] Δαυιδ 44. νιων Ισραηλ τοϑ. (οπηρὶ. 

ὀπίσω αὐτῆς" καὶ ἔκλαιεν Ατηγ. Ἐά. ὀπίσω αὐτῆς] κα πη. 1. 

Οεοῦν. δἴαν. Βαρακίμ] Βαρακει 11. Βαρακειν 29, (ς ς. Ἑογγ. 8Ὁ 
8]. τι. Βαρκαμ.) 119, 243) 244. Βαρᾶάκιν 44,71, 92, τοῦ, 120. 134) 
1445) 342. Βακρειμ 64, 247. ΑΙεχ, Βαραχϑιμ 93, 1.8, Βαρᾶχι 

121. Βαχερὶμ Οοπιρὶ. Βαερίμ ΑἸά, Βαραμ ϑ8ϊαν. Οἶτοξς. πρὸς 
αὐτὸν ᾿Αδεννὴρ] Αξέννηρ προς αὐἴον τοϑ. ἔς, πἰῆ ᾿Αθενὴρ, Οοπρρὶ. 
Πορεύου] τπορέβου (6ς) 1.4. Πορεύς ὅς. αὐ ἔπη. οοπλ.} αὶ τοῦ. 

ἀνάςρεφε) ἀποςρεῷε 19, 71. Ῥγβεῦηϊῖ. καὶ 74) 93» 108, 120, 123, 134. 
236. Οομρὶ. δίαν. Οἷἶγορ. καὶ ἀνέρρεψε) καὶ ἀνέξρεφεν Οομπιρί. 
α ϑῖίαν. Οἴτορ. 

ΧΥῚ;. Καὶ εἶπεν ᾿Αξεννὴρ] καὶ ἐλάλησεν ᾿Αδεννὴρ Αγπι. τ. ΑΥΠ.. 
ΕΔ. Καὶ εἶπεν ᾿Αδεν. πρὸς τοὺς] καὶ λογος Αξεν. ἐγένετο τῦρος τους 
19) 82, 93. Οομηρὶ. ἔς, πᾷ ο λογος, τοϑ. εἶπεν ᾿Αξεννὴρ) α τοῦ. 

πρὸς τοὺς πρεσθυτέρες.} μετὰ τῶν πρεσθυτέρων Ατπγ. τ. Ατγηϊ. Εά, 
λέγων] καὶ εἶπεν 19, 82, 93» 108. Οοπιρὶ. Χϑὲς] ἐχϑες 11, 64, 
1219) 123, 216, 24ς. ΑἸεχ. Χϑὲς καὶ τρίτην] ἐχϑες καὶ τριτὴς ΧΙ, 

74) 82, 93, 120, 134) 144. τρίτην] τριτῆς 29, 445 ξ 5. τοῦ, 108, 
158, Οοπρὶ. -“Ἐ ἡμέραν 247. ἐζητεῖτε] ἥτδντες ἥτε ιοϑ. επε- 

ζητειτε ιςϑ. ἔξητεῖτε τὸν Δαυὶδ βασιλεύειν] ξητεντες ἦτε Δαυιδ 
βασιλευσαι 19. Οοπιρί. ἦτε ζητέντες Δαυιδ βασιλευσαι 82, 93. 
τὸν Δαυὶδ] α τον τοϑ. -Ἐ λέγοντες 247. βασιλεύειν) τε βασι- 
λευεῖν 242. ἐφ᾽ ὑμᾶς] ἐφ᾽ υμὼν 11, ΧΙ, 29, ςς, ςό, 6.4, γ4, 98. τοῦ, 
120, 121) 134) 1445) 1ς8, 236, 242) 244. Αἴεχ. (δῖ. Νίο. εφ᾽ ὑμῖν 
44. ἐφ᾽ ἡμῶν 243, 247.ὃϑ 

ΧΥἹ]. ὅτι Κύριος] καϑὼς Κύριος δἷαν. τερὶ] ὥερι τὸ 236. 

τῷ δέλε με Δαυὶδ] Δαυιδ τε δελε με 123) 247. ΑἸδχ. 
Ἰσραὴλ] (αἰναόο ρορμίωπι πιρεπα ζγ,σεὶ Ψυὶρ, τὸν Ἰσραὴλ] τὸν λᾶον 
μὸν Ἰσραηλ 82. 93,, 108. Οοπιρ!. δ[αν. ὥς, ἔπε με) αεοῦρ. ἐκ 
χειρὸς 15] ἐκ χειρῶν (ἔς ἰπῆ)} Αττη. 1. Ασπι. Ἑά.. ἀλλοφύλων) 
Ρτδομλϊτ. τῶν ςό, 93, 108, 1241. ΟΟπρὶ. ΑἸά. α 236. ἀλλοφύλων 
καὶ ἐκ χειρὸς] 242. ττάντων] ᾿ 8ῖαν. Οἴτορ. αὐτῶν) ἀντου 
γ1, 123, 24ς, 247. Οοπιρὶ. ΑΙα. " 

ΧΙΧ. Καὶ ἐλάλησεν ᾿Αδεννὴρ] καὶ γε Αδεννηρ24ς.  ᾿Αδεννὴρ] 
Αδενηρ (τὰ {επηρεγ) 71. ργαβιηἶῖ, καὶ γὲ 244, 247. ἐν τοῖς ὠσὶ] 
καὶ γέ ἐν τοῖς σι ΧΙ, 20) ξς» 565» 71) 74) 929 98, τού, 119, 120, 123» 

1349 144, 236, 242, 243,) 244) 246. ΔΙά. Αἰεκ. (δι. ΝΝΊο. εἰς τὰ τα 

19. ἔς, ρῥγαιηο καὶ, 82, 935 1ο8. (ΠΡ. λὲν 158. ἐν τοῖς 
ὠσὶ Βενιαμίν] ἐν τοῖς ἐπι Βενιῶμιν 24). Βενιαμίν] Βενιαμειν ΧΙ. 
Ῥιδερηἶτῖ. τῶν νίων 109, 82, 93, 108. (οῃΊρΪ. τοῦ λαλῆσαι} εἰς τὸ 

λάλησαι 246. τῇ λαλῆσαι---ἦλθεν ᾿Αδεννὴρ ἴῃ οοπη. 1ε4ᾳ.} αὶ οὔτ 

Ἰπῖεγπιεά. τς8. τῷ Δαυὶδ] α τὰ 19, 44» 64, 745» 93» 108, 1215) 246. 
Οοπρῖ. ΑἸά. Αἰεχκ. πάντα ὅσα---εἰς Χεδρὼν ἱπ οοῃ,. ε4.] αὶ οὐπὶ 
ἰηιετπηοά, 226, 242. στάντα ὅσα ἤρεσεν] πᾶν ὅσον ὠρεςὸν ἐδόχει 
Αττῃς 1. Απη, Εὰ. πᾶν ὅσον ἀρεςὸν ἦν Οεοτρ. πάντα ὅσα ἀρεςἃ 
ἤσαν ϑίαν. ἤρεσεν] πρεσκεν 82, 93, 1ο8. ΟΟπιρί. εἴρηκεν 247. 

Ἰσραὴλ---Βενια- 
μέν] υἱων Βενιαμειν 82. νιων Βενιῶμιν 93. Ἰσραὴλ καὶ ἐν ὀφϑαλ- 

μοῖς)] α ι2ι. (δ. Νὶς. οἴκου] ῬΓΘτλΙ. παντος , ΧΙ, 29, 52, 

ςς, 4, γ1, 98, 119») 121) 123», 243. ΟΟὨΊΡ]. ΑΙά. ΑΙεχ, Ατγη. Ἐά, 

Οεοτρ. δ5ιαν. ργαηϊ. πάντων τὰ 44. τού, 120, 134») 144. Ρύφηηι. 

παντος τ 92. (αἵ. Νίς. 

. ΧΧ. τρὸς Δαυὶδ εἰς Χεθδρὼν] εἰς Χεδρων προς Δαυιδ 93, 246. 
Αἴ. τσ. εἰς Χεξρὼν] ἐν Χεξρων 119, 247. λ 244. τῷ Αδεννὴρ] 
λτῷ 55) 121. ἀνδράσι τοῖς μετ᾽ αὐτῷ} ἀνδράσιν αὐτῷ οἱ μετ᾽ αὐ- 

“ ᾿ 
σωσῶω ΤΟΥ 

τὸ ϑἷδν. τοῖς μετ᾽ αὐτῷ] α τοις μετ᾽ τς8. οὗ μετ᾽ αὐτὰ Ατπὶ. χν 

Αται. Εά, οὗ ἦσαν μετ᾽ αὐτῷ (ἢς ἐτεφυεπίεγ) Οεογς. 
ΧΧΙ. τρὸς Δαυὶδ] ρος αὐῖον γ4ᾳ. τω Δαυιδ 24.-.- ᾿Αναςήσο- 

μαι δὴ] ἤπε δὴ Αγ. 1. Απῃ. Εά. ἀναςήσομαι ϑὺν Οεοις. ϑῖν. 
Μοίᾳ. ἀναςησομένω (ἀάιι8}} Ὠυπηετο) νὺν δῖαν. Οἷἶγορ. καὶ πορεύ- 
σομαι} καὶ διαπορευσομαιν 44. τοορευσόμεϑον ϑῖαν. Οἴἶτορ. καὶ 
συναϑροίσω] καὶ συναϑροίσωμε (ἢ) 24ς. καὶ συναϑροίσω---Ἶσ- 
ραὴλ] καὶ συναϑροισϑῇ πρὸς Κύριον νῶϊν τὸν βασιλέα τᾶς ᾿Ισραὴλ 
δῖαν. Οἷἶτος. πρὸς κύριόν μ8} προς τον κυριον μου ΧΙ, 29, 445. Κ δ» 

τό, 74. 93ν ἰού, τοϑ, 123» 134) 144) 1.8, 216, 245, 24:ς, 246, 247. 
Οὐπρρὶ. .ΑἥἸά4. Αἰεχ. Οδῖ. Νίς. στάντα Ἰσραὴλ] πανταὰ τὸν λαὸν 
Ἰσραὴλ γ1, 829 93, 1ο8. (ομρὶ. ὑπαντα τὸν ̓Ισραὴλ ΑΙεχ. μετ᾽ 
αὐτὰ διαϑήκην}] μετὰ σον διαϑηχὴν ΧΙ, 20, 44» ς2, τό, 64, 715 74» 

82, 63. 98, τοϑ, 119) 123») 1345» 1449 148, 230, 245, 2445) 546, 247. 
Οοαιρὶ. Οδι. Νὶς, Ασπι. τ. Αγ. ἘΔ. 8[αν. Οἷἶγορ.. ἐπὶ πᾶσιν} 
ἐν πᾶσιν 82, 93) 1ο8. (ογηρ. ἀπέςειλε] ἐξαπεςείλε 82, 915 τοϑ. 
Οομιρὶ. καὶ ἐπορεύϑη ἐν εἰρήνῃ} 247. ἐπορεύθη] ἐπορευϑησαν 
1, 1ΠΠ, 245. ἐν εἰρήνῃ] εἰς εἰρήνην (ῆς 1ῃἃ} εογ,. μετ᾽ εἰρήνης 
(ᾶς ἰηδ8) δίαν. 

, ΧΧΙΙ. Καὶ ἰδὲ --αρεγένοντο] κα! οἱ υἱοι Ἰωαξ τυαρεγενοντο 247. 

οἱ τταῖδες] κα οἱ 236, 242. (αἴ. Νίο. καὶ Ἰωῶὰδ] 246. ττωαρε- 
γένοντο] ταρέγινοντο 11, 44, ς6, γ45 τού, 123») 1445) 242. ΑἸΪεχ. Ὅδι. 

Νῖς. τπᾶραγινονται ΧΙ, ςς, 71) 121) 134, 244. ΑἸά. τοαρεγενετο 

ις8. ἦλθον Αττη. τ. Ατπι. Εά. σδοῦρ. ἐκ τῆς ἐξοδίας] απὸ τὴς 
ἐξοδίας 93, τοϑ. Οοπρί. εκ γῆς ἐξοδίας 22ς. ἐξοδίας} εξοδου οϑ, 

καὶ σκῦλα πολλὰ] α πολλὰ 19, 82, 93, 108. Οοπη. 
ἔφερον μεθ᾽ ἑαυτῶν] μετ᾽ αὐτων εἐφερον, 24. 

μεϑ᾽ ἑαυτῶν] ἐφ᾽ εαυτων 19. μετ᾽ αὐτῶν 
93, 1ς8, 244) 24ς, 246. ἑαυτῶν] αὐτῶν 134. καὶ ᾿Αδεννὴρ] 

καὶ Ιωαᾷ (6, 246. Ατπ). τ. Ατηϊ. Εα. καὶ ᾿Αδεννὴρ ὅζο. 84 ἔῃ. 
ςαμ).] καὶ Ιωαξ οὐκ ἦν εἰς Χευρων μετα Δανιδι οτε ἀπεςειλε τὸν Αδενηρ 
μετ᾽ εἰρήνης. 71. ἐκ ἥν] εχ ἐςὶ 246. ἤδη ἐκ ἣν δίλν. εἰς Χεδρὼν] 

246. 

ἔφερον] ἐφεραν 11. 
με3 αὐτῶν ἔφερον ΑἸεχ. 

ον Χεξρων ΧΙ, ςό, 74, 82, 93. τού, τοϑ, 120, 123» 1345 144 18,236, 
242, 24:9) 246. (οπηρὶ. ΑἸεχ. Οἵ. Νὶσε. ὅτι ὠπεράλκει] οτε ἀπε- 
ςαλκεν ςό, ,χ46. ὅτε ἀπεγάλκει Αγτῃ. 1. στ. Εά. ὅτι ἀπεςαλ- 

κει αὐτὸν] ὅτι ἀπεςαλμένος ἥν δῖαν. ἀπεςάλκει) ἀπεραλκεν 74: 
καὶ ἀπεληλύϑει ἐν εἰρήνῃ} Δανιδ' εν εἰρηνῃ ἀπελϑειν 242. ἀπεληλύ- 
31} ἐπορευϑὴ 19) 108, 121. Οπτρί. απεληλυϑὴ (144. οοττ. ἀπελῆ- 
λυϑε:.) 242. 
ΟΧΧΠΙ].. Καὶ Ἰωαδ] καὶ ἰδου Ιωαξ τό, 246. Καὶ Ἰωὼθδ---λ- 

ϑοσαν] α οὑπὶ ἱπίεγηγμεά. 71. ἢ φρατιὰ αὐτῷ} ἡ φρατια ἡ μετ᾽ 
αὐτὰ 82, τοϑ. Οοπῃρὶ. ἄς, ἔπε ἐδουπάο. ἡ, 245. δύναμις αὐτοῦ 
Αὐτὰ). 1. πῃ. Εα. ςρατιῶ) ςρατεια 2445) 246. ἄλϑοσαν) 

ἡχήησαν 11, 111, 247. ἤκέσαν 19, 82) 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ἡλϑον 
ςς. εἰσηλθον 24ς. ἀπηγγίλη)] ανηγγελη ΧΙ. απηγίειλαν 10, 
82, 93, 108. (πρὶ. απηγίελει (οοιτ. ες ἰπ η) 144. τῷ Ἰωὰδ] 
α τῷ 247. λέγοντες} λεγοντων 247. Ἥκει} ηλϑὲν 82, 93- 

Ορηρρὶ. ἧκεν ΑΓηι. 1. Ατγη). Εά. Οεογρ. ϑἰδαν. υἱὸς Νὴρ] ἃ 

121. ὥπέραλκεν] ἀπερειλεν 82, 93, 108. Οὐπιρ!. αὐτὸν] Ἐ εν 
εἰρηνὴ 121. καὶ ἀπῆλϑεν)} τορευϑὴς (ας) 93. ἀπῆλϑεν] απε- 

ληλυϑὲν ΧΙ, ςξ9 71») 92) τού, 120, 123, 134) 144. 236, 242, 246. 
(δι. Νὶςο. ἀπέλυσεν. 44- αἀπεληλυσες 74. ἔν εἰρήνῃ] α δῖος τι. 

εἰς εἰρηγὴν (ἢς οοπ). [64.) 247. 
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ΒΑΣΙΔΕΙΩ͂Ν Β. 
ΚΕΦ, ΠΙ. 

καὶ ἀπίςαλχεν αὐτὸν, χαὶ ἀπῆλϑεν ἐν εἰρήνη. Καὶ εἰσήλϑὲν Ἰωὰδ πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ εἶπε, 2.. 
Τί τῶτο ἐποίησας; ἰδὰ ἦλθεν ᾿Αδεννὴρ πρὸς σὲ, χαὶ ἱνατί ἐξαπέςαλκας αὐτὸν, καὶ ἀπελήλυϑεν 

ἐν εἰρήνη ; Ἢ οὐχ οἶδας τὴν χαχίαν ᾿Αδεννὴρ υἱδ Νὴρ, ὅτι ἀπατήσαί σε παρεγένετο, χαὶ γνῶναι 2. 

χὴν ἔξοδόν σου χαὶ τὴν εἴσοδόν σου, χαὶ γνῶναι ἅπαντα ὅσα σὺ ποιεῖς, Καὶ ἀγέςρεψεν ᾿Ιωὰξ 426. 

ἀπὸ τοῦ Δαυὶδ, χαὶ ἀπέςειλεν ἀγγέλες ππρὸς ᾿Αδεννγὴρ ὀπίσω, χαὶ ἐπιςρέφεσιν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 

φρέατος τῇ Σεειρὰμ, καὶ Δαυὶδ οὐκ ἥδει. Καὶ ἐπέςρεψε τὸν ᾿Αδεννὴρ εἰς Χεξρῶν, χαὶ ἐξέχλινεν 27. 

αὐτὸν Ἰωὰδ ἐχ “λαγίων τῆς πύλης λαλῆσαι πρὸς αὐτὸν, ἐνεδρεύων! καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐκεῖ εἰς 
τ» » “᾿΄ δ Ν »Ξ 52 3 ΄ ΝΜ Ἀὴ δὲ τὴν Ψόαν, καὶ ἀπέϑανεν ἐν τῷ αἵματι ᾿Ασαὴλ τῇ ἀδελφξ Ἰωάδ. Καὶ ἤχεσε Δαυὶδ μετὰ ταῦτα, 28. 

καὶ εἶπεν, ᾿Αϑῶόδς εἰμι ἐγὼ χαὶ ἡ βασιλεία μου ἀπὸ Κυρίου χαὶ ἕως αἰῶνος ἀπὸ τῶν αἱμάτων 

᾿Αξεννὴρ υἱἷδ, Νήρ. Καταντησάτωσαν ἐπὶ χεφαλὴν Ἰωὰδ χαὶ ἐπὶ πάντα τὸν οἶχον τοῦ “σατρὸς 20. 

αὐτῇ, καὶ μὴ ἐκλείποι ἐκ τῇ οἴχε ᾿Ιωὰξ γονοῤῥυὴς, χαὶ λεπρὸς, καὶ χρατῶν σχυτάλης, καὶ πείπ]ων ᾿ 

ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ἐλασσέμενος ἄρτοις. ᾿Ιωὰδ δὲ καὶ ᾿Αδεσσὰ ὁ ἀδελφὸς αὐτὰ διαπαρετηρᾶντο τὸν 30. 
᾿Αξεγνὴρ, ἀνθ᾽ ὧν ἐθανάτωσε τὸν ᾿Ασαὴλ τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν ἐν Ταδαῶν, ἐν τῷ πολέμῳ. Καὶ 3ι. 

εἶπε Δαυὶδ πρὸς Ἰωὰξ καὶ πρὸς “πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ᾽ αὐτξ, Διαῤῥήξατε τὰ ἱμάτια ὑμῶν, 

ΧΧΙΨ. εἰσῆλθεν] ἀπηλϑὲν Π. πρὸς τὸν βασιλέα] --- Δάδ ἐνέδρᾳ Απη. τ. Ατπι. Εά. τοονηρῶς ϑῖαν. ἐπ αἰοίν Ψυὶσ, αὐτὸν 

᾿Ό ον. ϑίαν. 

δ4ς. πρὸς Δαυὶδ τὸν βασιλέα Ατπι. 1. Ατη. Εά. " καὶ εἶπε] καὶ 
οἰπὲν αὐτῷ 445)93» 108, 123. Οὐπιρ. τᾶτο ἐποίησας] τῶτο ὃ ἐποίη- 
σὰς γ4ᾳ. ἐποίησας] πεποιηκας 44. ἰδὲ ἤλϑεν] ὅτι ἦλθεν Ατγτη. 1. 
Ἄπη. Εά, ἰδὲ γὰρ ἦλθεν ϑίαν. Οἷον. ᾿Αδεννὴρ] - υἱος Νηρ 
82, 93, τιο8. καὶ ἱνατί] αινατε 121. κα κᾶὶ τς. καὶ ἱνατί 
ἰξαπίςαλκας} και ἐζαπεςείλας γ1. καὶ ινατι τετὸ ἐξαπεςείλας τοϑ. 

Οομρ. ἐξαπίξαλκας αὐτὸν] τοῦτον ἐξαπέςειλες αὐτὸν (Π6) 93. 
ἀπιςείλας αὐτὸν 247. ἐξαπέςειλας αὐτὸν ΟεοΥρ. 51Δν. καὶ ὦπε- 
λήλυϑεν] καὶ ἀπηλϑὲν 11, 247. ΑΙεχ. καὶ ἀπεληλυϑὲι 74. α ΑΠΏ. 1. 
Ἄπτη. Ἐά. 

ΧΧΡΥ. Ἢ ἐκ οἶδας] καὶ κκ οἶδας τς8. α ἢ Αἰεχ. ᾿Αδεννὴρ υἱξ 
Νὴρ] αυτε γ1.. υἱξ ΝᾺρ] α 44, 24). ἀπατῆσάϊί σε] κα σε τοβ, 
247. παρεγένετο] παρ[γεγονε 93. ΑἸεχ. ἦλϑεν Αγ. τ. Αὐτὰ, Ἐά. 

καὶ γνῶναι] γνῶναι βελόμενος 5ῖν. Οἷἶτορ. γνῶ- 
ναι τὴν ἔξοδον δτο. Δ ἤπ. ςοπ).} ἐπιςρεφεσιν αὖον απὸ του φρεατος τὰ 
Σεξείραμ και Δαυιδ εκ ηδεεν και ἀπερφρεψε τον Αδενγηρ εἰς Χεδρων, καὶ 
γνωναι τὴν ἐζοδον σου καὶ τὴν εἰσοδὸν σξ, χα! γνωναι σαντα ὁσὰ συ 
ποιεῖς 246. (ςξ, νετ. 26.) τὴν ἔξοδόν σκ} τὴν εἰσοδὸν σε 93, τοϑ, 
121) 158, 236, 242, 447. Οοπρὶ. ΑΙά, Αττη. 1. Ασῃ. Ἐά. τὴν εἰσ- 
ωδόν σου 24ς. καὶ τὴν εἴσοδόν σου} α ΟΔϊ. Νῖὶς. εἴσοδόν σου] 
εξζοδον σου 03, 1ο8, 121) 1ς8,) 236, 242, 245 247. Οομρὶ. ΑἸά, 
Ἀπη. τ. Ασπι.. Ἐὰ, καὶ γνῶναι}, γγωνῶι 24). ἅπαντα ὅσα] 
λῶαπαντα 20, ζξ, 71) 7457 82,) 92) 93» 98, τού, τοβ, 110, 1345) 144) 

1:8, “36,242. στάντα ἃ 64. παντα οσὰ 44)7.Ἡ ὅσα σὺ] α συ 
242. Οομηρὶ. ἃ συ 244, 24ς. σὺ ποιεῖς} καὶ ποιεῖς ΑΓη,. 1» 
Αγ. Ἐά. σοιεῖς] πειεῖς (ἢς) 24. 

ΧΧΥῚ. ἀνίρρεψεν} ἐξηλθεν 19, 93. τό8. Οὐπιρὶ. απερρεψεν 64; 
24ς. απηλϑὲν 82. Απη. 1. Ατη. Εα. ἀπὸ τῷ Δαυὶδ] α τὰ 19» 

93. 1ο8, 247. τυρὸς ̓ Αδεννὴρ ὀπίσω] οπισω Αδεννηρ 11, 29, 44) ξ 5» 
ξό, 64, χ49 82, 93» 98, τού, 1οϑ, 119, 120, 123, 1347) 1445 158, 236, 
242, 243, 244. ΑΙεχ. (αἴ. Νίς. οπίισὼω Αδεννηρ υἱκ ΝῊρ ΧΙ. οπισω 
Αδενηρ 71) 247. (ὐοπιρὶ. οπισω προς Αδεννῆρ 2445) 345. ἢ, πἰᾶ 
᾿Αδενὶρ» εογρ. οπισω Λᾷεννηρ εἰς Χεδρων 246. ὀπίσω τῷ ᾿Αδεννὴρ 
Ἀπη. 1. Αἄπη. Εά. ἢς, πἰ ᾿Αδενὴρ, δίαν. ὀπίσω] -Ἡ αὐτὰ ΄21. 
ΑἸά. ἐπιςρίφεσιν) ἀπρξρεφεσιν τωτ. ΑἸά, εξεκλινεν (οοττ. υἱ νἱ- 
ἀεῖυν ἐξεκλινᾶν 40 ἐά, τ.) 246. ἐπέγρεφον Αττη. 1. Ατη.. Ἐά. ἐπέ- 
φρεψαν 814ν. Οἷἶτορ. ἀπὸ τῷ φρέατος τῷ Σεειρὰμ)] ἀπὸ τῇ φρέατος 
ἐκεῖϑεν Σεεὶρ ΑΥπ,. 1. δἰ ἴφας. Αττα. Ἑά. φρέατος τοῦ Σεειρὰμ.} 
2κίεο δείγα ϑγγ. Βατ- ἘΠ ῦγ. τῷ Σεειρῶμ) Σειρῶμ 44. Σεηραμ 71. 

Σεειρῶ 82, τοϑ. Σειρα 93. ΟΟμΠΙΡΙ. κα τῇὲ 244, 24). Σεειρὰμ) 
Σεηραμ, 74, 110, 134) 144) 342. Οοὐεχ ὑπ5 8εγρὶ, Σεῖραμ, (ἢ) 
τού, 120. Σεειρα 121. Σεεὶρμ Οοὐά, ἀεςεπὶ δετρὶϊ. Σεδᾶρμ, Οεοτς. 
Σεδρῶμ, ϑῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΥΤΙ. Καὶ ἐπέρρεψε] καὶ ἐπερρεψαν ΧΙ, γ4) 92, τού, 120, 144, 
236, 242, 44ς. (αι. Νίς. καὶ αἀπερρεψαν 29, ςς, 64, 119, 244. 
και αἀπεςρεψεν τό, 82, 93. 121. Αἰά. χαὶ ἀνεργρεψαν 158. καὶ απε- 

φρεψε ἸΙωαδ 244). τὸν ᾿Αξεννὴρ] αὐῇον 44. κ, τὸν 82, 93, τοϑ. 
Οοἴπρι. ἐξέκλινεν] ἐξένευσεν τιΖ1. ἸΙωὰδ ἐκ πλαγίων] Ιωαξ ἐκ 
ΤῸ τοῖχΧ ἐκ πλαγίων ΧΙ. ἔκ τλαγίων] εκ πλαγέιων 24. λα- 

λῆσαι} α 24ς. ἐνεδρεύων] -ἰ- ἐν παραλογισμὼω 19, 82, 93, τοϑ, 
148. ἀφυλάκτων (6) πιᾶγξ. 243.. ἦν πτ:αραλογισμῶ Οοχρὶ. ἐν 

ἧκε] Α ἔχει: Αττι. 1. Οοος. δίαν. ΔΛ Αγ. Ἐά. ἐκεῖ. εἰς τὴν ψόαν) 

ἔπι τὴν ψοῦν ἔκει 121) 447. Α]ά, εἰς τὴν] ἐπὶ τὴν ΧΙ, ςς, ςό, ὅς, 

717. 74) 82, 92, 93, 93, τού, τοϑ, 119, 120, 134) 1445 148, 236, 242, 
243, 245) 546. (οπρὶ. ΑΙεκ. (δὲ. ΝΊς. -ἰεοἰς τὴν ψόαν] ἐπ ἱπρκῖπε 
εἶκ. δγγ. Βαγ- ΕΙςῦγ. ψόαν] ψοιαν 111, 64, γι. ψυαν ΧῚ, 29, 74, 

βα, 92,98, τοϑ, 119, 120, 123, 134, 144, 345, 444. Οοπιρί. Οαξ, ΝΊς, 
ψυιαν 44, τοό. ψοα 93... καὶ ἀπέϑανεν] - ἐκει ΧΙ. α ϑ8ῖαν. 
Οὔἶτοσς. ἐν τῷ αἵματι) α ἐν 93. διὰ τὸ αἷμα Αττη. τ. Ατηι. ἙἘά. 
᾿Ασαὴλ] ᾿Αδισαὴλ δῖαν. Οἴἶτορ. 
τοϑ. ΟομρΙ. 

ΧΧΥΤΙ. ᾿Αϑῶός εἶμι} α μι. 93. ᾿Ααϑωός εἰμι δζς. «ἀ ἥπ. 
Τοπ1.} 7πποοόπς (πε φρο, εἰ τερπεπι πιξιη, ἃ γποαΐο εἰ πίγμε ἐπὶ σίεγηκηε, ἃ 

“αηρεῖπε “όπεν ΔΙ Νεν. Αὐαδγ. εἰμι ἐγὼ] ΤΥ. 243, 244) 24). αὶ ἐγὼ 

ΑΙεχ. ἢ βασιλεία μου] α μου τοῦ. ἀπὸ Κυρία] απὸ τὰ νυν ςό, 
246. παρὶ Κυρίον Θεοῦ. καὶ ἕως}, καὶ 247. Ατπ,. τ. ΑἼτῇ. 
Ἑά. ρῥγατιῖτξ. απο νυν 29, 5259 5) 7215 74, 929 98, τού, 120, 134, 144, 

436, 242, 243. (αἴ. Νίς. ρῥγαπηῖξ. ἀπὸ τὰ νὺν 123, 244. καὶ ἀπὸ 
γῦν ἕως αν. Οἶτορ. ῥγαπητι. καὶ ἀπὸ νῦν δῖαν. Μοῖί. καὶ ἕως 
αἰῶνος) απο τοῦ γυν καὶ εὼς τῇ αἴωνος ΧΙ, 44, 64, 82, τοβ, ττ9. ΑἸά, 

ἢς, Ργατηϊῆο καὶ, 93. απὸ νυν εὡς αἰωνος 18. ἀπὸ τῶν αἱμάτων] 
αἰμα 93, 1ο8. ἀπὸ τὸ αἰμαΐος 123, 24ς. Αττπ. 1. Αγαγ. Εά. Οθογς. 
8ιαν. ἀπὸ τῶν αἱμάτων--ἐκ τῷ οἴκου Ἰωὰδ 'π ςοπι. ἴδ4.] αιμα 
Αδεννηρ νι Νὴρ εἰς κεφαλὴν Ἰωαΐ καὶ εἰς τοῦ οἰκὸν τὸ τῦατρος αὐτξ. 
χαι μὴ ἐκλίποι ἐκ τῷ οἰκου Ιωαθ 19θ.ἁ ὥπὸ τῶν αἱμάτων ᾿Αξεννὴρ 
υἱξ Νήρ] αἰμα Αδεννηρ Ὀπίυπι; εἴ Κυπρῖξ ουηὶ ἴεᾳ. 82. υἱ Νή6] 
α ΧΙ, 44, 71. υἱῷ Νρ Οεστρ: 

ΧΧΙΧ, Καταντησάτωσαν) κα 82, 93, 1ιο8. καταντησατω 98, 

242. φγετηϊῖ. καὶ Θεός. ἐπὶ κεφαλὴν] εἰς κεφάλην ΧΙ, 29, 44, 
ξςς, ςό, 74) 82, 93, 98, τού, τοϑ, 119, 120, 123, 134) 144. τς8, 236, 
245, 5243. (αἴ. Νίος. ἐπὶ πάντα τὸν] α τὸν 4.4). 745 τοῦ, 134, 144. 
(δι. ΝΊς. α ἐπὶ Θδούρ. ἐκλείποι] ἐκλιποι 98, 123. Ὁσοπιρί. ΑἸεχ. 
(δι. Νὶς. ἐκλείψει τοό. ἐκλειπὴ τς8. σγονοῤῥυὴς] γονορνης 1, 
καὶ κρατῶν] α καὶ γι. καὶ κρατῶν σκυτάλης] καὶ κρατόν σκυτάλ- 
λην (0) δές. σκυτάλης} σχυταλῃ 1Π]. σκυτάλην ΧΙ, ςς, τό, 

64, 74) 82, 92, 93, 98, το8, 120, 1215) 123, 134) 236, 243, 246, 247. 
Οὐοιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. δι. Νίο. τὴν σκυταλὴν 44. ἐλασσέμενος} 

ἐλατίεμενος 74. ελατΊονουμενος τοϑ, 123. Οοτηρί. ἄρτοις] ὥρτὼν 

246. 

ΧΧΧ. Ἰωὰδ δὲ] α δὲ 44. καὶ Ἰωὰδ Ατηι. τ. Ἄσγπι. ἕά. ἾΑδεσ- 
σὰ] Ασαι 111. , 1.8. ᾿Αδεσσεὼ Αττη. τ. ᾿Αδεσιο Θεοῦ. ὃ 
ἀδελφὸς αὐτῷ] ουιος αὐτῇ 19. λα αὐτῇ Οεοῦρ.  διαπαρετηροῦντο) 
ἡδιεπαρετήραντο 11, 44) τοό. τοαρετηραντο 71, 246. διετῆραντο 121. 
Οοπρὶ. ἐθανάτωσαν ϑῖδν. Οἴἶτορ. ἐπέεγγεκεγαμ Ψυϊσ. τὸν ᾿Αδεν- 
γὴρ) α τὸν ΧΙ. τὸν ᾿Ασαὴλ] κα τὸν 44) 158, 24ς. ΑἸά. τὸν Ασσαηλ 
74. κΑπῃ. 1. ἐν Γαξαὼν, ἔν τῷ τολέμῳ}] ,. 44. ἐν τῷ το- 
λέμῳ] , τῶ 93. 

ΧΧΧΙ. καὶ πρὸς ττᾶντα] α ὥρος ἐξ. καὶ πρὸς σάντα---μετ᾽ 
αὐτῷ} καὶ τὸν λᾶον αυτὲε 44. τὸν λαὸν τὸν μετ᾽ αὐτῷ) τον λᾶον αυ- 
τῇ ς ες, 7γ47γ08, τού, 120, 134) 1447) 18, 242, 243. (αἴ. Νῖο. δῖαν. 

ἐνώπιον] εἐμπροσϑὲν ΧΙ, 20, 445 45, 56, δά, γι, γ4.,. 82, 91», 98, τού, 
1οϑ, 119) 120, 123», 134) 158, 2306, 243» 244) 24ς) 246, 447. (οπΊΡ]. 

Ἰωαχξ ἢπαὶ.] αὐτὰ το, 82, 93, 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. {|. , 

- ᾽’ ε 7 Ν ΄ 9 ξ “Ἁ,Ψ6ε - χαὶ περιζώσασθε σάχχες, χαὶ κόπ]εσϑε ἐγώπιον ᾿Αδενγήρ' χαὶ ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ ἐπορεύετο ὀπί- 
"“ ΄ Ν ΄ ; Νν » 2 ΄ Ν κ᾿ ς 3. -ρὸ σω τῆς χλίγης. Καὶ ϑάπ,]ἑεσι τὸν Αδενγὴρ ἐν Χεδρών" χαὶ ἦρεν ὁ βασιλεὺς τὴν φωνὴν αὐτῷ χαὶ 

Ψ ιν. ὦ Μ .» μὸ ν " γ" ἥ .ν » ἘΝ ἐχλαῦσεν ἐπὶ τ τάφδ αὐτξ, χαὶ ἔχλαυσε ππτᾶς ὃ λαὺς ἐπὶ ᾿Αδενγήρ. Καὶ ἐσρήνησεν ὁ βασιλεὺς 

ω» ὋῸ 

. 2εάιόμς ἀρρταναιὶ γυὶρ. 

Ξ δ» Ἧ Ν " 3 . Ὰ ΄ς"ς, ρο ρω ὰ . ἐπὶ Αδεγνὴρ, χαὶ εἶπεν, Εἰ χατὰ τὸν. ϑάνατον Νάξαλ ἀποθανεῖται ᾿Αδενγήρ ; Αἱ χεῖρές σοὺ οὐχ 
98. ς . Κ 3 2 ᾽’ Σ᾽ 7 Ε ς" ΟῚ ; ἱ ἐδέϑησαν, οἱ. πόδες. σε οὐχ ἐν πέδαις: οὐ προσήγαγεν ὡς Νάξαλ, ἐνώπιον υἱῶν ἀδικίας ἕπεσας" 

ων ’ Ν ἰϑιὲ ε Ν ρο ρω᾿ 7 ἈΝ.“ [ωἡ ς “", : ρΦ - -»» χαὶ συνηχϑη τᾶς ὁ λαὸς τὰ χλαυσαι αὐτὸν. Καὶ ἦλθε ππιᾶς ὁ λαὸς περιδειπνήσαι τὸν Δαυὶδ 
Ψ -ἅ, » ς: “4 ν'Ψ»ν» τνΝ ΄ ΄ ἤφος 2  ΄ ἄρτοις ἔτι ὅσης ἡμέραφ' χαὶ ὡμοσε Δαυϊδι λέγων, Τάδε ποιήσαι μοι ὁ Θεὸς χαὶ τάδε προσὺ εἴη, 
“ ἝΝ ν 87 εῶ 2 Ν 7 » ἌΜᾷϑΡΣΝ Ν 7 ἫΝ ᾧ’ “, ε᾽ ὅτι ἐὰν μὴ δύη ὁ ἥλιος, οὐ μὴ γεύσωμαι ἄρτα ἢ ἀπὸ παντὸς τινός. Καὶ ἔγνω πᾶς ὃ λαὸς, χαὶ 
3» 3 » : 3. . δ Ὡ 3 . Ια ἴω τ ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτῶν “σᾶντα ὅσα ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς ἐνώπιον τᾶ λα. Καὶ ἔγνω πᾶς ὃ λαὸς 

Ν ἰοὲ δ - 2 ποι ξὺν» 2 ᾽ ς » 2 φὸ 7  ὠ-η : ς 

χαὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἐν τὴ ἡμέρᾳ ἐχείμη, ὅτι ὃχ ἐγένετο σαρὰ τῇ βασιλέως ϑανατῶσαι τὸν ᾿Αδενγὴρ 
εἣΝ ΄ Ν εἰ ε Ν Ν Ν ἴω 3. Ὁ 2 » “ ες Γ΄ 7 υἱὸν Νήρ. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὰς παῖδας αὐτξ, Οὐχ οἴδατε, ὅτι ἡγάμενος μέγας 
παέπ]ωχεν ἐν τῇ ἡμέρα ταύτη ἐν τῷ Ἰσραήλ- Καὶ ὅτι ἐγώ εἰ ἜΜ ς καθ. ἡ ἡμέρᾳ ταὐὑτη ἔν τῷ Ἰσραήλ; Καὶ ὅτι ἐγώ εἶμι συγγενὴς σήμερον, χαὶ χαϑεςα- 

4 ΕΝ , 4 “» ς 2 “ μῷ 

μένος ὑπὸ βασιλέως: οἱ δὲ ἄνδρες ὅτοι υἱοὶ Σαρείας σκληοότεροί μου εἰσίν' ἀποδῷ Κύριος τῷ 
[ 

“πποιᾶγτι τὰ πονηρὰ χατὰ τὴν χαχίαν αὐτῷ. 

Αἰά. ΑἸεχ. (δι. Νιῖος περὶ Οεογρ. δίαν. καὶ ὁ βασιλεὺς} βα- 

σιλευς 71. αὐτὸς δὲ βασιλεὺς Θεοτς. ϑίαν. ἐπορεύετο] ἐξεπόρευετο 
5347. ὀπίσω) ἐμπροῦϑεν 10, 82, 93, τοΒ. Οοπρρὶ. 

ΧΧΧΙΙ. ϑαπῖεσι) ἔϑαπἼἪον Ατη). τ. Ατπι. Ἐά4, Οεογρ. δῖαν. ἔν 
Χεξρών] εἰς Χεδρων 11, 121, 244.) 246. εν Χευρων (ῆς ραῇϊπ)) 1 ς8. 
ἦρεν) ἐπῆρεν 82, 93. Οοτηρὶ. ΟἸμγγίοίξ. 1..214. ἀπῇρεν 108. τὴν 

φωνὴν] αὶ τὴν 24ς. αὐτὰ τ} αὐτῷ ΑΙεχ, καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ τοῦ 
τάφε αὐτὰ}. 246.-. ἐπὶ τὰ τάφε] ἐπὶ τῳ τάφῳ 1221. ἐπὶ, τῷ τά- 

φΦε αὖτ} ἐπὶ τῳ τάφῳ Αδεννῆρ 82) 93) 1ο8. ΟἸ γί, 1. εἶς. ἤς, πῆ 
᾿Αδενὴρ, Οοπηρὶ. τάφε αὐτΒ} ταφε Αξενηρ 247. παᾶς ὃ λαὸς] 
α σᾶς 44. ἐπὶ ᾿Αδεννή}} α 82, 93» 1οβ. Οοηῃρὶ. περὶ ᾿Αδενήρ 

- δῖαν. 

ΧΧΧΙΙΠ. Καὶ. ϑρήνησεν--᾿Αδεννὴρ 1.1 αὶ οὐπὶ ἱπιοιτηξά, τς. 
ἐϑρηνησεν---Ἔ! κατῶ τὸν ϑαναἶον) ἐδοησε Δανιδ εἰ καῖα τον ϑαναῖον 44. 

ὁ βασιλεὺς ἐπὶ ᾿Αδεννὴρ] ὁ βασιλεὺς Δᾶδ' τῶ ᾿Αξεννὴρ 242.Ὀ. ἐπὶ 
᾿Αβδεννὴρ] α ἐπὶ 74). 120, 1347) 144, 236. Βιᾶθεῖ ἐπὶ ἤιρτα ᾿ἰη. δὉ δδά. 
πι. 93. τὸν Αδεννηρ τοῦ. τὸν ᾿Αδενὴρ δῖαν. Οἶτορ. καὶ εἶπεν] 
Ἔο βασιλευς τςΒ. ἘΞ! κατὰ τὸν ϑαναῖον---᾿Αξεννήρ 29] μὴ εἰ ἐπο- 
ϑανεῖται ὡς ἄφρων ἀπέϑανεν ᾿Αξενήρ Αγπι. 1. ἔς, πἰῇ εἰ ὡς ὠποθϑανεῖ- 
ται ἄφρων, Ατπι. Ἑά. Εἰ κατὰ τὸν ϑάνατον Ναδαλ] μη ὡς απο- 
ϑνησχει αφρῶὼν τηᾶγ. 243. κατὰ τὸν θάνατον] λα τὸν 93, 1οϑ. 

Οοπιρὶ. Ὑπεοάοτεῖ. Ὁ. 13. ἰπ 2 κερι Ναξαλ] ᾿Αδὰλ ϑίαν. Οἴτοσ. 
ΧΧΧΙΨΝ. οἱ πόδες σΕ] ρταπιϊτῖ. καὶ Αττη. 1. ῥγδεπυττ, μήτε 8ϊαν. 

Οὔἶτορ. τ δεάϊες ἐπὶ Ψυϊα. οἱ πόδες σε ἐκ ἐν πέδαις οἱ δὲ οἱ τούδες 

σου ἐν τέδες (ῃς) 82. ἐἐδὲ οἱ πόδες σε ἐν παῖδες 93. 5δὲ οἱ ποδὲς σου 
ἐν ίδαις τοΒ. (οπιρ!. ΟΒγγίοῖς. Τ᾽ βεοάοτεϊ. ἰος. εἶς, καὶ πόδες σου 
οὐκ ἐξαρύνϑησαν ἐν πέδαις Ατηγ. Ἐάα. οὐκ ἐν πέδαις} κκ ἐν πεδὲς 
τού, 245. οὐκ ἐδαρύνθησαν ἐν πέδαις 8ῖαν. Οἴἶτορ.. ποπ ,υπὲ. σον- 

οὐ προσήγαγεν] ον τοροσηγαγές ς25 ας, 

ξό, 71, 74) 92) 93» 98), 1ο8, 110, 120, 123») 134) 144) 236, 242, 243, 
247. Οοπιρὶ. ΑΙά4. (αι. ΝΊς. δῖαν. Μοίᾳ. ἐϑδὲ προσήγαγες ΟΠιγίοίς, 
Ἰοο. οἶς. καὶ οὐ προσήγαγες Ατπι. 1. Αγαι. ἙάΦ. οὐ τροσήγαγεν 
ὡς Ναάξαλ] ἀλλ᾽ ὡς τιπίδσιν δῖαν. Οἶτορ. μά βομε ,οίεπε εαάετε 

νυ. Ναβαλ] Ναφὰ 11. Ναδαν 246. ἐνώπιον υἱῶν] ενωπίον 

να ΧΙ, 20, 44. 55, 64, 71) 74. 82, 93. 1ού, 110, 134) 144γ 168. 
Οοπιρί. ΑΙά. Ομιγίοῖ. Ὑμεοάογεϊ. ἰος. οἷξ. ἐνώπιον υἱῶν ὠδι- 
κίας ἔπεσας]} ἐνώπιον νίῶν ἀδικίας καὶ ἔπεσας: ἀλλ᾽ ὡς τοεσᾶνται 

ἐνώπιον ἀδικιῶν μον ἔπεσας Αἴ. 1. εογαπε ΛΠ ὶς ἐπί φωϊ αι αν, βε ἐογ- 
γεὶβὶς Ψυὶσ. ἔπισας] ἔπεσε 44.) 832, τού, τοϑ. ἔπεσες 74,93, 120, 

123, 134, 144, 236. Οομηρὶ. ΟἸγγίοῖε 1. οι. καὶ ἔπεσας Απη. Εά. 
ὅτως ἔπεσε ϑίαν. Οἶτορ. συνήχ)η] προσεϑετο ΧΙ, 20, 44, ς2, ες, 
ςό, γι, γ4,) 92, τοῦ, 119, 120, 134) 144, 148, 236, 243, 246. συν- 

ἤλϑὲ το, 825 93» 108. Οοπιρί. συνηχϑησαν 64, 123, 247. ΑἸά, 
τροσέϑεντο (αι. Νίς. τος ὁ λαὸς} λαος τας 82. α πας 247. 

ΧΧΧΥΝ. Καὶ ἤλϑε---ἄρτοις] Ομπιίφμε τεπὶ ζει μπίνενα πεκἐμ ἐμοῖο 

εἰδεπι εαρεγε σθπ δαυϊά ΨΜυΐϊς. τὰς ὁ λαὸς) α 44. ο λᾶος σας 

93, 1093. σπτοαεριδειπνῆσαι)}) τε περιδιπνησαι 93. Ργατηϊῖ. τὰ 121, 
περιδειπνισαν τ 8. (ομρὶ. ΑἸεχ. ταερὶ δειπνῆσαι (ῇ.) 242. στσερι- 
δειπ. τὸν Δαυὶδ ἄρτ.} περιδειπνήσαι μετὰ Δαυὶδ φαγεῖν ἄρτε Οεοζρ. 

ϑίλν. Οἴτορ. τροστιϑέναι τῷ Δαυὶδ φαγεῖν ἄρτα 5ϊαν. οίᾳ. τὸν 
Δαυὶδ] τω Δαυιδ ({τὰ τω ζΏρτα Πἰπ. ἃ π᾿. τες. 242.) 247. ἄρτοις] 
ἄρτους 247. ᾿ΑΙεχ, ἔτι ὅσης ἡμέρας} κα 93. ὁπηνίκα ἡμέρα ἣν 

γος. 11. 

Αὐπι. τ. Ἄσῃ. Εάὰ. ποιήσαι} ποιῆσαι 144, 242. καὶ τάδε] 
α χαὶ Οουιρὶ. Αττλ. τ. ὅτι ἐδν] α οτι 246,242. Ατῃι. 1. Ασηι. Εά, 
μὴ δύῃ] μὴ δυνη το, τό, 64, 92, 93, τοβ, 121).123) 1445 236, 245, 24ς, 
247. Οοπιρὶ. ΑἸά. (αζ. Νίο. μη δυση γι, 74. οὐ μὴ γιύσωμαι] 
μὴ 44. καὶ ἔπειτα γεύσομαι Ατη. 1, γεύσωμαι} γευσόμαι 

Οοπιρὶ. ΑἸά. (δι. Νίς: ἢ πὸ ταντὸς τινὸς} κδὲ παντὸς τινος 82, 
93. (ὐπιρὶ. καὶ ἢ ἄλλε τινὸς τεαντὸς Αππ. 1. Αγ. Εὰ, οὐ παντὸς 
τινὸς ὕεοτρ. μὴ ἄλλε τινὸς δϊαν. 

ΧΧΧΥῚ. Καὶ ἔγνω τᾶς ὁ λαὸς] καὶ πὰς ο λαος ἐπέγνω 82, 61, 
τοϑ. (ὐοπιρ!. καὶ πᾶς ο λᾶος εγνω 123, 1ς8, 247. ΑἸοχ. κα ϑίαν. 
Οἴἶτορ. καὶ ἤρεσεν---σάντα καὶ ἄρεςον ἐδόκει ἐνώπιον αὐτῶν τῶν 
Ἀπη. 1.. Αση. Εά, καὶ ἄρεςον ἐγένετο αὐτῶν τᾶν Οεογρ. καὶ ἤρεσε 

λόγος ἧτος ἐνώπιον ττάώντων πάντα ϑίαν. Οἤιορ. πσᾶντα] αὶ 247: 

ὅσα] ὅσον Απη. 1. Αται. Εἀ. ΟΘεοτρ. ἐνώπιον τῷ λαξ] ἐνωπιον αὖ- 

τῶν γι. τοῦ λαξ]) ργωπιπι. ταντος 82. 93, 1οϑ, 123. Οοπηρὶ. 

Ἔ αγαϑα 247. -ἰ ἀγαϑόν ΑἸεχ. - ἀγαϑοσύνη Απη. τ. Ατη;. Ἑά. 
ἽΧΧΧΨΥΙΙ. Καὶ ἔγνω---ὅτι οὐχ] και εγνωσᾶν πᾶντες οτι οὐχ 44. 

Καὶ ἔγνω πᾶς ὁ λαὸς], 71. -Ἐεν τῇ πμερῶ εἐκεινῃ 247. ἔγνω] 
εἐγνωσαν 93. επεγνωσαν (τοϑ. ἀμ. δῇ ἐγνωσαν.) (οπιρὶ. 
Ἰσραὴλ) Ἔ ἐγνω 71. καὶ στάντες Ἰσραηλῖται Οεοῦσ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ} α ἴς 247. παρὰ τοὺ βασιλέως---μα εἰσίν νετ. 30. μέτα 

ϑεληματος Δαυιδ ο ϑανατος Αδεννηρ χαι εἰπε Διαυι δι οπ]ΉΠς τεϊ αι, 
44. ϑαανατῶσαι)} ργαπιῖε. τε ΧΙ, 29, ς ς, ςό, 64, γι, οϑ, τού, τοϑ, 

120, 121, 123) 1347) 1445) 158, 4276, 243, 244,24ς, 247. Οσπιρὶ. ΑἸά. 

ΑἸεχ, (δῖ. Νίς. ῥγδ πηι. τὸ 74. ϑανατῶσαι--Νήρ] ϑανάτωσις 

τῷ ᾿Αδινὲρ υἱξ Νίρ Οεοῖρ. ἔς, πἰῆ ᾿Αξενὴρ εἰ Νήρ, ϑίαν. Μοίᾳ. 
υἱὸν Νήρ) α 74) 158. 

ΧΧΧΨΝΉΗΙ. ὁ βασιλεὺς.) α 121. αὐτὰ] αὐτῷ ΑἸςοχ. ἡγά- 

μενος] Ἕ καὶ ἀρχὼν ΧΙ. ργϑπμῖι. ὁ ΑἸ, μέγας] ΡΘΕ. καὶ 

29. 355 71») 82, 93, 98) 119, 158, 243. ΟΟπ)|ρ. μέγας τέπ]ωκεν] 
πεπίωχε μεγας ὅ4. ΑἸ4Φ. ἔν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ] ῥτορπηϊες, σημερον 
24ς. ἐν τῷ Ἰσραήλ] μαδεῖ ἐν ἴπ ομαγαέϊ. τηΐπογε ΑἸςχ. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ ὅτι---σήμερον) καὶ ὅτι αὐτὸς συγγενὴς ἐςὶ σήμερον 

Αγ. 1. Ἄσπι.. Εα. Καὶ ὅτι ἐγώ εἰμι} λα δάς. καὶ ὡς ἐγώ εἶμι 
Οεοτρ. ἐγώ εἰμι} α ΧΙ, 29, ς2, ς ς, 56, 64, 71) 74) 82, 92, 93, 98, 
τού, τοϑ, 119, 120, 134, 144. 1ς8, 236, 242, 244, 246. κ εἰμι 

Οὐοπιρὶ. συγγενὴς σήμερον] Ττ. 11, ΧΙ, 20, ςς, ςό, 64, 71, 84, 92, 
93: 98, τού, τοβ, 119, 120, 1235) 1347) 1447 1ς8, 226, 544, 246, 547. 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. (δὲ. Νίο. ἡ σήμερον 242, 24ς. καὶ καϑεςαμένος] 
καϑιξάμενος τοῦ. κα καὶ Οοπιρ. καὶ καϑεςαμένος ὑπὸ βασιλέως] 
καὶ καϑεςαμένος εἰς βασιλέα ΟΘεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ καϑεςαμένος 
ἐπὶ βασιλέα δῖαν. Οἰἶτορ. καϑεςαμένος} καϑιςαμένος ΧΙ, ςς, τό, 
242, 246. κατεγάμενος, 119. κατεράλμενος 24ς. κατεσπασμενος 
24). ὑπὸ βασιλίως) -Ἐ τεπΐωκεν 19. . υπο τε βασιλεως τό, 64, 
γ4,) 92) τού, 120, 134. 144) 216, 242, 244. 246, 247. ΑἸά. (χι. Νῖς. 

ὑπὸ τα βασιλέως τοεπίωκεν 82, 93, 1τοβ8. εἰς βασιλέα Οοιηρί. οἱ δὲ 
ἄνδρες] καὶ οἱ ἀνδρες 82, 93.) τοϑ. (ΟπηρΪ. καὶ ἄνδρες ΑΥπι. 1. Απῃ. 

Εὰ. Σαραίας] Σαρδῖα τύ, 64) 715) 110») 120. 123) 134») 144} 1ς8, 

“36, 242, 243, 244) 246, 447. (οπιρ!. (αι. Νίο. Σαρονυία ΑΙά. 
Σαρεὴλ δίαν. Οἴἶτορ. σκληρότεροι] σκλήηροι ες, τού. σηληρός- 
τεροῖ μου} σκληροι μοι ΧΙ, 29, ςό, 64) 71, 1109, 120, 1345 144). 18, 

244. ΑΙ4, κληροι μοι 74. σκχληροτεροι μοι 08) 24ς. σκληρουμένοι 

ςΤ 

ν “. 
καὶ πὰας 



ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Β. 

Ἂ Φ ξζ΄ , -ς Ε ἈΝ, ς 3 "᾿ς ,- :.-ε: - 

ΚΑῚ ἤκεσεν ᾿Ιεδοσϑὲ υἱὸς Σαδλ, ὅτι τέϑνηχεν Αξεννὴσ υἱὸς ΝΝρ ἐν Χεδρὼν, χαὶ ἐξελύϑησαν 1. 
ΚΕΦ, ἵν. 

,, ξ΄ ἍΜ) ε 4 

αἱ χεῖρες αὐτᾶ, χαὶ πάντες οἱ ἄνδρες ᾿Ισραὴλ ππαρείϑησαν. Καὶ δύο ἄνδρες ἡγέμενοι συςρεμ- 3. 
ν᾿ ρὋ “Ὡς Ἀν» ἴξῃ ΄ ε Ν ενε 

᾿μάτων τῷ ᾿Ιεδοσϑὲ υἱῳ Σαόλ' ὄνομα τῷ ἑνὶ Βαανὰ, χαὶ ὀνομᾶ τῷ δευτέρῳ Ῥηχᾶξ, υἱοὶ Ῥεμμὼν 
ἢ Φ ᾿ς ͵ εο Μ : βῷ ρ Ζ 3 

τοῦ Βηρωθαΐε ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμίν" ὅτι Βηρὼϑ ἐλογίζετο τοῖς υἱοῖς Βενιαμίν. Καὶ ἀπέδρασαν 
᾿ »“᾿ ρω ὥ ρ ε »’ἤ Σ ΄ Ἂ-, “2 

οἱ Βηρωϑαίοι εἰς Γεϑαὶμ, χαὶ ἦσαν ἐκεῖ ππαροιχϑντες ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Καὶ τῷ Ιωνάϑαν 
ἕ - - ν" » 3 “ 59 οῷ 2 

υἱῷ Σαὺλ υἱὸς σεπληγὼς τὰς πόδας υἱὸς ἐτῶν πέντε, χαὶ ὅτος ἐν τῷ ἐλϑεῖν τὴν ἀγ[ελίαν Σαδλ 
των Σ υἱᾷ αὐτῷ ἐξ ᾿Ιεδοραὴλ, καὶ ἢ ἡτὸν ἡ τιϑηνὸς αὐτῷ, χαὶ ἔφυγε" χαὶ ἐγέ χαὶ Ἰωνάϑαν τῇ υἱᾷ αὐτὸ ἐξ ᾿Ιεξοαὴλ, καὶ ἦρεν αὐτὸν ἡ τιϑηνὸς αὐτΒ, καὶ ἔφυγε" χαὶ ἐγένετο 

᾿ 3 » ι 2 ΄ Ψ ; τρὰ ; ἐν τῷ σπεύδειν αὐτὸν καὶ ἀναχωρεῖν, καὶ ἔπεσε καὶ ἐχωλάνϑη, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μεμφιξοσϑέ. Καὶ 
“, ᾿ ΄ εν ε ἽΝ “ 9 ΄ ε δ“ Ν ΝῚ 30 ἫΝ 9 2 ΄Σ Υ΄ δε 
ἐπορεύθησαν υἱοὶ Ῥεμμῶν τ Βηρωϑαίου Ῥηχαδ χαὶ Βαανὰ, χαὶ εἰσηλίον ἐν τῷ χαύματι τῆς 

. 9 3 3 ρ ΄ Ρο 4 

ἡμέρας εἰς οἶχον ᾿Ιεξοσϑὲ, χαὶ αὐτὸς ἐχάϑευδεν ἐν τῆ χοίτη τῆς μεσημξρίας. Καὶ ἰδὲ ἡ ϑυρωρὸς 
Ἴο ροβ θαι ρε πυρὰς, χαὶ ἐγύςαξε χαὶ ἐχάϑευδε" χαὶ Ῥηχαξ χαὶ Βαανὰ οἱ ἀδελφοὶ διέλαϑον, 

Καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον" χαὶ Ἰεξοσϑὲ ἐχάϑευδεν ἐπὶ τῆς χλίνης αὐτῇ ἐν τῷ χοιτῶγι αὐτϑ" χαὶ 

(βο) 246.Ἡ εἰσίν] α Απτ. -. ὡποδῷ] ανταποδοι 117], 20, γ1, ο8, 

119» 243,245. ἀντακοδοιὴ ΧΙ, 1.8. ανταποδὼ το, ς ς) 645 745 82) 92, 

935 τού, τοϑ, 120, 123» 134) 144 236, 242, 244. (πρὶ. ΑΙά. ΑΙοχ. 

(αι. Νίς. Ὑμεοάοτεῖ. Α.. 14. ἱπ.2 εξ. ανταποδωη τό, “46. αὐα- 

κοδωσει 24). τῷ τοιᾶντι] τῷ ποιησαντι 123. α Ἀπη. 1. Αγπι. Ἐά. 
τοῖς ποιῶσι Οεοτρ. ϑίαν. Οὗτος. τῶ τονηρὼ] λα τῶ 44) 71) 82, 
54ς, 247. Αἰεχ, Ὑποοάοτεῖ, ἰος. οἶξ, τῦονηρον 64. κακίαν αὐτῇ} 
κακίαν αὐτῶν Οεοῦξ. κακίαν αὐτῶν ϑῖαν. Οἰἶτοξ. 

Ι. Ἰεξοσϑὲ] Μεμφιδοσϑαι (ῆς γεῖ. 2.) 111. 
Ροῖεα) 19. Ἰεδουσϑὲ Ατῖη. τ. δἰφια οἴηπεβ. Ατην. Εὰ. Ἰεοσϑὲ 
Οεοτς. Ἰεθδοσϑεϊ 5[αν. υἱὸς Σαδλ}) - ἐν Χεδρων 246. υἱὸς 
Νὴρ)  ᾿], ΧΙ, 29, 44) 64) 74. 829 93, 98, τού, το8, 120, 123» 134. 
18, 244; 245, 246, 247. Οοπρὶ. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. Αἰῃ). Ἐὰά. κα υἱος 

236. ἐν Χεδρὼν] εἰς Χεδρων τ21. α δῖος 246. 

κῶι παρειϑησαᾶν 110. κ καὶ χη. 1. Αγπῃ, Ἐά. καὶ σᾶντες] καὶ 
απαύϊες 247. οἱ ἄνδρες ᾿Ισραὴλ] οι υἱοι Ἰσραήλ 64. ταρείϑη- 
σαν] ἐπαροιϑησαν ΧΙ. εἐταραχϑῆσαν 10, 82, 93») 1ο8. (οπηρ. πα- 
ρηϑησαν (ἢς) 120. τοαριϑησαν τ2:. 

11, Καὶ δύο ἄνδρες ἡγόμ.. συςρεμμ.1 α (τεϊ᾿παυΐτυν ἠρατίαπι ἀϊπιὶ- 
ἀΐα ἔπεοῖβ)ὺ 245. ἡγέμενοι συςρεμμάτων τῷ Ἰεδοσϑὲ] ἡγέμενοι 

Μεμφιξδοσϑὲε (ἔς 

τῶν συςρεμμάτων ( βεατίογμν) ᾿Ιεδουσϑὲ Οοἀά. ϑεγρὶ εχ. συρρεμ- 
μάτων] αςρεμμαΐων το, τοΒ. συντριμμαΐων 44. συςρατευμαΐων 82. 
φρεμμάτων Οοπηρ!. τῷ Ἰεβοσθὲ], τῳ 246.-ὉἩ ᾿Ἰεξοσϑὲ] ᾿Ιεπεσϑὲ 
Απῇ. 1. ᾿πωσϑιὰ Οεογρ. Ἰεδοςὲ (βς νεγ. ς.) 8ῖν. Οἷἶτορ.. υἱῷ 
Σαΐλ] ρῥγβεπιῖῖ. σὺν 1.8. Βαανὰ] Βαναια (82. ἔς νεῖ. 9.) 932. 
Βανεα (ἢς ἰητ4) τοϑ. Βααμ (ἔς ἴῃ [ε4.} 121. Βαναα (ᾶς νετ. 7. εἴ 
9.) τ.8. Ρεχχα 24ς. Βααὼν (ῆς ἱπῆι) ϑϊαν. Οἴἶτος. καὶ ὄνομα 

τῷ δευτέρῳ] καὶ τω δευτερω ονομα 935 1το8. ΟὐΠΊΡΙ. λ ὄνομα ϑ8ιΑν. 
Οὗτος. Ῥηχάὰβ) Ριχαβ γ4. Αττῃ. :. Θεογρ. Ρηχαμ (ἢς ροῖει) 
1:8. Βααμ 24ς. υἱοὶ] ργϑεπηΐεῖ. οἱ το8. Οοπιρὶ. ὋῬεμμὼν] Ρεμ- 
μὼρ Χ!1. Ρεμμὼθ 64, τι9. Αἰά. Ῥεμὼν τς8, 24ς. Ῥεμὸν Αγῃ). τ. 
Αση. Εά. Ῥεγὼν Οοο. τῇ Βηρωθαίου] τε Βηρρωϑαικ 44. τοῦ 
Βηϑωραιου 24. τῷ Βηροϑές (ῆς ἱπῆ.4) Οὐοπιρὶ. - τὰ Βηρωτϑαίου 
Ασπῇ. τ. Βιρωπϑαίου Θεορ. ὅτι Βηρῶϑ)] οτι καὶ Βηρωθ ς2, 64, 
93. 1ο8, 123,236, 242. ΔΙά, (Ὧ,. ΝΊο. οτι καὶ Βηρωϑι 82. ὅτι καὶ 
Βηρὸϑ Οοπιρ. ὅτι Βηρωθ ὅτε. δὰ ἤη. σοῃη.} α 247. διδθεὶ ἴῃ Ἵἢβᾶ- 
ταῖς, τίποτε Αἶθσχ Βηρωθ] Βηϑὼρ 119. Βηρως 24.ς. Βιρωπϑεῖ 
Οεοῖρ. ἐλογίζετο] ἐλογίζοντο τοβ. τοῖς υἱοῖς] ῥτρτρϊῖ, ἐν 
Ἀπῃ. 1. Ασζῃ).. ΕἘά. δἷαν. 

1Π. οἱ Βηρωϑαῖοι]) οἱ Βηροϑέον (πρὶ. οἱ Κρωθαῖοι ΑἸά. 
Γιϑαὶμ] ἐκ γὶϑ᾽ ϑεμᾶν (ἢε) ςό, .246.6Ο:. Γεϑαὶμ} Γεθϑαι 11, 64, 
119), 244.»)24ς. Γεῦϑαιν ΧΙ. Γεῦϑαιμ 20, 44) ςξ» 1οϑ, 120, 134. 
Γιϑὲν γ1. ἔετϑαιμ 74, 144. 242. γὶϑ ϑαὶμ (ἔς) τοό. ΓΕΘ 121. 
Γεϑεμ τς, 247. Γεϑαὶμ Οοπιρὶ. Γεϑαὶ ΑΙά. Γεϑϑεὶμ ΑἸεχ. 
Τϑὰ Απη. τ. Απτη. Ἑά. Γεπὲμ Οεογρ. Γεϑὲμ δίαν. ἦσαν ἐκεῖ 
τοαροικᾶντες} τοαρώκαν ἐκεῖ Οεοτς, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης ἕως σή- 

ψέερον (ἰϊὰ ξεεηυεηῖεῦ) Ατῃ. τ. Ασπι. Εά. ἕως τῆς σημερίνης ἡμέρας 

(υς 4110] ἔξ ρε) δ[αν. ; 

1Νν. υἱῷ Σαὲὰλ] -Ἡ ἦν Ατπν. τ᾿. ἅπτη. Ἐά, υἱὸς] υἱὸς εἷς ΑἸπῃ. χα. 
Αἴ. Εά. υἱὸς ἤν Οεογρ. δ8[δν. υἱὸς---ἐτῶν] πετληγως ἣν τῆς πο- 

δας ὡς ἐτῶν 44. πτυπληγὼς} σεέπληγος τού. χωλὸς δῖλν. υἱὸς 
ἐτῶν) ὡσεὶ ἐτῶν 247. υἱὸς ἐτῶν πέντε] ὡς πέντε ἑτῶν ϑῖαν. Οἴτον. 

ἐτῶν] τῶν (ς) 24ς. καὶ ὅτος] καὶ τοῦτον Ατη. :. Αγ. Ἐά. 
καὶ ὅτος---τὴν ἀγγελίαν] καὶ ὅτος ὡς ἦλϑεν ἡ ὠγγελία Οεοτρ. ϑ8ίδνυ. 

᾽ 
εις 

καὶ ἐξελύϑησαν) 

Μοίᾳ. αὐτῷ ἥν ὡς ἦλθεν ἡ ὠγγελία 5ῖαν. Οἴἶτοξ. 
νάϑαν] περὶ Σαδλ καὶ Ἰωνάϑαν Οεοτγρ. ϑ8[αν. καὶ Ἰωναϑαν---αοὐ- 
τὸν τ] και Ἰωναϑαν ἡρεν αὐον44. ἐξ Ἰεζραὴλ])] εν Ισραηλ 247. 
Ἰεζραὴλ] Ἰσραηλ 11, ΧΙ, ςς,) ς6, γ1, 74, 92, τοῦ, 119, 120, 121, 
1345) 158, 243).24ς. (αἴ. Νῖο. δῖαν, Οἴἶτος. [Ιεζραελ 64. ᾿ἸΙδραὴλ 
Οομρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ ομαγαέζ. τηΐποσε.) ᾿εῤῥαὲλ ΑΔ, καὶ ἦρεν αὐτὸν] 
καὶ ραν αὐον “ἐς. ἦρεν Αττη. τ. Ατῃ. Ἐὰ, ἡ τιϑηνὸς] ὃ (ουπὶ 

ἡ ὥωργτα (ςηρῖο) τιϑηνος 11. ἡ τιϑινος 144. καὶ ἔφυγε] καὶ ἔφυγον 
Θεοῖς. καὶ ἐγένετο---αὐτὸν “"] εωπιφμς ζοβίπατεί Ψυαῖϊρ. ἐν τῷ 

σπεύδειν] εν τῳ φεύγειν 93. ἐν τῷ σπεύδειν αὐτὸν] σπευσάσης αὐτῆς 
8ῖδλν. αὐτὸν 25] αὐην 64, 745 82, τού, 1ο8, 120, 123, 134) 144, 
236, 242, 244, 247. ΟΟπιρΙ. ΑΙά. δῖ. Νίς. αὐτῷ Αττη. :. Ασῃ. 
Ἑὰ. καὶ ἀναχωρεῖν} α καὶ ΧΙ, 20, 44, ςό, 64, 71, 74) οΒ8, τοῦ, 

110, 120, 134) 144) 158, 236, 242, 244. ΑἸά, Οαἴ, Νίο. ἐν ἄναχω- 
ρεῖν Αττι. 1. Αστῃ. Εά. ἐν τῇ ἀναχωρήσει ϑῖαν. καὶ ἔπεσε] κα καὶ 
44) 82, 93» 108, 121) 247. Οοπιρὶ. Ατσπι. 1. Αστῃ.. Ἐά, ἐχωλάνϑη) 

εχώλανε ΧΙ, 20, 445 55. 56, 71) 82,93, 98, τού, 1οβ, 123, 134» 144, 
236, 242, 243. 446. (αἴ. Νίο. ἐκώλανε (ῆς) γ4ᾳ. καὶ ὄνομα αὐὖ- 
τῷ ἐγίνετο τὸ ὄνομα αὐτῇ Θεοῖς. ὄνομα ἣν αὐτῷ ϑίαν. Οἴτορ. 
αὐτῷ] 19. Μεμφιδοσϑῇ Μεμφιδααλ (ἔς ἱπᾷ4) το, τοϑ. Μεμ- 
φειξααλ 82,93. Μεμφιδοσεε24ς. Μεφιξοσέϑ' Οοτηρ!. Μεμπιποσϑέ 
Ατπι. 1. Μεμπιδοσϑέ Ατπι. ΕἘά, Μεμπιοσϑεῖ Οεοτσ. Μὲεμθιξορεΐ 
δῖαν. Οὗἶτορ. Μεμφιξοσϑεῖ 8ϊαν. Μοία. 

Μ. υἱοῦ] οι νιοι 29, 74, 93, 120, 123») 134, 144) τεβ, 236, 442, 
347. Οὐοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (δι. Νίςσ. ψῬεμμὼν] Ῥεμὼν Απη. Σ. 
Ασπι. ἘΔ. Ῥεμῶν αεοῦσ. Ῥηχαθ) ΡῬεχχα (ἢς ἱπῆα) 11, 24ς. 
Βαανὰ] Βααμ, 11. Βαναα ο αδελῷος αντὰ ἴ9. ὥς, πἰῇ Βανα, 82. 
ἔς, ηἰᾶ Βαναια, 93. ἔς, πἰᾶ Βανεα, τοβ. Βανααμ οἱ αδελφοι διελα- 

ον (οἴ, νεγ. 6.) 1.8. Αμααμ (ἔς ἱμξτα) 24ς. Βαὰᾶν (ῆς ἱπξα) 
Ατπι. 1. καὶ εἰσῆλθον] καὶ εἰσηλϑοσαν 74, τοῦ, 134, 144. ΟΑϊ. Νίο. 
καὶ ἡλϑὸον 247. λ χαὶ Οϑοῦς. εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἰκον ςύ, 852, 93, 
1οϑ. Οοπρ. ἸἸεξοσϑὲ] Μεμφιξοσϑε (ἢς νεζ. 7.) 82. ᾿Ιεοσϑὲ (ἔς 
νεῖ. 8.) Θεοῦρ. καὶ αὐτὸς---ἐνύγαξε ἰπ οοπι, ἴ04.] ον εδασιλευσεν 
Αδενηρ καὶ αὐτος εἐνυςαξε 247. ἐκάϑευδὲν] ἐκαϑήῆτο (ῆς νεῖ. γ.) 
44. ἐν τῇ κοίτῃ] ἐπὶ τῆς κοιτῆς Θεογρ. ϑδϊαν. ἐν τῇ κοίτη τῆς 

μεσημβρίας] ἐν τῶ καυματι τῆς ἡμερας 19. μεσημέρινον τλπῖυη 82. 
τὸ μεσημίρινον 93. (1ο8. πηᾶγρ. υὐ Εἀ.) ἐπ εο πισγίἀϊοὶ ϑγτ. Βατ. 
Ἡεῦγ. τῆς μεσημξδρίας] τῆς γ1. ἐν τῇ μεσημξρίᾳ Ἄτγῃι. 1. ΑΓηλ. 
Ἑά. 81]αν. ' 

ΝΙ. Καὶ ἰδὲ] , ἰδὲ Ατηι. τ. Ατγπι. Εά. ϑῖαν. Οἴτος. Καὶ ἰδὰ 
ἡ ϑυρωρὸς --ἐκάϑευδε] Εἰ οβίατία ἀογεμς ρηγρακς ἐγίλίσεπε οὐάογηεῖο 

ψεῖ. 1δἵ. εχ (οά. Οσεπῃ. ἢ. 7. ἡ ϑυρωρὸς] ὁ ϑυρωρος.τ9. οι ϑυ- 

βώροι 1.8. καὶ ἐνύγαξε καὶ ἐκάϑευδε] καὶ νυςάξασα ἐκάϑευδε δῖαν. 
Οὗἶτορ. καὶ ἐκάϑευδε) και ὑπνωσε 10, 825) 93, 1ο8, 24ς. 
Ῥηχαδ] Χιρὼξ δὲ Οεορ. Ῥηχὰδ] Ραχαδ 1:44. Βαανὰ] 
Βαμμα (ἢς ἱπῖτα) 11. Βαναιας 82. Βαναια (ῆς ἱπῆ) 93. Βαὰμ 
ΑΙ4ά. οἱ ἀδελφοὶ] "44. ο ἀδελφοςαυτα 82,93. 1το8. (ΟΡ. οἱ 

ἀδελφοὶ διέλαϑον] δύο ἀδελφοὶ διαλαϑόντες δῖλν. Οἶτορ. δειέλα- 
δον} διηλθον 121. ΑΙά, διαλαϑόντες ϑῖαν. Μοίᾳ. : 

ΨΙΙ. Καὶ εἰσῆλθον] λ καὶ ϑῖᾶν. εἰσηλϑον) οισεπορευϑησαν 
19, 93, τοϑ. Οοπλρὶ. εἰσηλθόσαν ττ9, 121. ΑΙά. εἰσηλθωσαν 24ς. 
καὶ Ἰεξοσϑὲ] καὶ ὁ ̓ Ιεοσϑεὶ Οεοτσ. ἸΙεδοςεὶ δὲ δῖαν. Οἶτοσ. Ἰ[ε- 
δοσϑεὶ δὲ 51ν. Μοίᾳ. ἐπὶ τῆς κλίνης] ἐπὶ τῆς κοιτῆς το, 82, 93) 
1οϑ. ἐν τῇ κλίνη Ατῃ. σ. Αγηι, Εὰά. ἐπὶ τῆς κλίνης---ϑανατ. αὐ- 
τὸν] ἐπὶ τῆς κλινῆς αὐτῇ καὶ εἰσηλσον ἐϑανατωσαν αὐτὸν 24.-. αν- 

Σαὲλ καὶ Ἰω- 

3 
και 

3. 

4. 



8. 

10. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
κε. ιν. 

, «4 5, Ν ἝΝ » κ᾿ νΝ τύπ]εσιν αὐτὸν, χαὶ ϑανατξσιν αὐτὸν, χαὶ 
7 ρ. Ἀ ἢ ρῷ ; ᾿ ἀφαιρδσι τὴν χεφαλὴν αὖτ χαὶ ἔλαξον τὴν χεφαλὴν 2 ὍὉ0 Ν,,»Ὸω ε 

᾿ αὐτϑ, χαὶ ἀπήλνον ὁδὸν τὴν χατὰ δυσμᾶς ὅλην τὴν γύχτα. Καὶ ἥνεγχαν τὴν χεφαλὴν ᾿Ιἐξοσϑὲ 
τῷ Δαυὶδ εἰς Χεξρῶν, χαὶ εἶπον πρὸς τὸν βασιλέα, ᾿Ιδὲ ἡ χεφαλὴ Ιεξοσϑὲ υἱᾷ Σαὸλ τοῦ ἐχϑρξ 
σου, ὃς ἐζήτει τὴν ψυχήν σου, χαὶ ἔδωχε Κύριος τῷ χυρίῳ βασιλεῖ ἐχδίχησινί τῶν ἐχϑρῶν αὐτᾷ,) 
ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, ἐχ Σαδλ(ξ ἐχϑρξ σ᾿ καὶ ἐχ τῇ σπέρματος αὐτῇ, Καὶ ἀπεχρίϑη Δαυὶδ τῷ 
Ῥηχὰξδ χαὶ τῷ Βαανὰ ἀδελφῷ αὐτῷ υἱοῖς Ῥεμμὼν τοῦ Βηρωϑαίου, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ζῇ Κύριος, 

, ὃς ἐλυτρώσατο τὴν ψυχήν μου ἐχ ππάσης ϑλέήψεως, Ὅτι ὁ ἀπαγγείλας μοι ὅτι τέϑνηχε Σαοὺλ, 
- 8ὲ)ὶςἙὩ -- ε 9 ζ4 9 ΄ Ζ΄ "ς ’ ϑδϑ)ῪάῪψᾳἄΝλβΑνςκ Νῃ, ϑ ’᾽ ᾧ 9 ϑ Χαὶ αὐτὸς ἦν ὡς εὐαγ[ελιζόμενος ἐνώπιόν μου, χαὶ χατεσχον αὐτὸν χαὶ ἀπέχτεινα αὐτὸν ἐν Σεχε-- -ν Ῥ» ρο 9. 2 βιᾷ ν 3 ᾽ ΄ λᾶχ, ᾧ ἔδει μὲ δοῦναι εὐαγγέλια. Καὶ γῦν ἄνδρες “πονηροὶ ἀπεχτάγχασιν ἄνδρα δίκαιον ἐν τῷ ᾿΄ ϑο»ς ρ 7 3 τὰ ᾿ς ρὸ 2 7 . “}ε 3 »- ᾽ Ν᾿, ε “ὦ .Ν"» ' ΄ οἰζῳ αὑτὰ ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτ' χαὶ γῦν ἐχζητήσω τὸ αἷμα αὐτῷ ἐχ χειρὸς ὑμῶν, χαὶ ἐξολοϑρεύ-- ς φρο 9 ρ [οὐ φ» ο. [ΠῚ . φρο ᾿ν 32 ὃν εἰὐδδ 2 σω ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς. Καὶ ἐνετείλατο Δαυὶδ τοῖς παιδαρίοις αὖτ, χαὶ ἀποχτένγεσιν αὐτὲς, χαὶ 

11. 

12. 

τὰ δῖαν. Οὔτορ. 

«Ἢ Ἁ ρ 9 ,.-0 ς Ἁ ΦῚ 3 [Γωἡ ω »"» ξ΄ ᾽ 5χ ΡΝ ἰδ ΄ 9 Ὡ χολοδδσι τὰς χείρας αὐτῶν χαὶ τὸς πόδας αὐτῶν, χαι ἐχρεμασαν αὐτὲς ἐπὶ τῆς χρήνης ἐν Χεδρῶν, 
χαὶ τὴν χεφαλὴν ᾿Ιεδοσϑὲ ἔϑαψαν ἐν τῷ τάφῳ ᾿Αδεννηρ υἱξ Νήρ. 

ΚΑΙ ταραγίνονται ππᾶσαι αἱ φυλαὶ Ἰσραὴλ πρὸς Δαυὶδ εἰς Χεδρῶν, χαὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἰδὲ ὁςὰ 

τὰ τ᾿, εἴ 45.}] αὐτῷ ΑἸά, ΑΙεχ. κοιτῶνι αὐτῷ} -Ἐ τὸ μεσημθρινον 
82, 93..  μεσημξρινον τοϑ. ω, αὐτῷ Αἴ. τ. Απη. Εά. καὶ 
τύπ]σσιν αὐτὸν] καὶ ἔτυπἼον αὐτὸν Αὐπι. τ, Αὐτη. Εά. καὶ ἐγένετο 
(εογρ. α δῖαν. Οὗτορ. καὶ ϑανατῆσιν αὐτὸν] α 44, ξ2, ςς, 74, 
1ού, 120, 134) 144, 236, 242. (δῖ. Νίς. καὶ ἐθανάτεν αὐτὸν 
Αγτι. 1. Οεογρ. δίλν.  ϑανατξσιν αὐτὸν] Α αὐτὸν 11, ΧΙ, 20, τό, 
93» 98, 1ο8, ττ9, 1ς8, 246. (οπιρ!. Ατπ). ἘΔ. ἀφαιροῦσι] ανα- 
φαιρᾶσιν Ῥεῖυ5: ἀεῖηάς ςοττ. ΠΠ. ἀφελεσιν (ςοττ. ἀφαιρουσιν) 121. 
φερᾶσιν 24ς. ἀφεῖλον Αἴ, 1. Αγχῃι. Εά. Οεογρ. ὅδ[αν. καὶ 
ἔλαξον) καὶ λαβόντες ΑΙά. καὶ ἔλαξον τὴν κεφαλὴν αὐτῷ] καὶ 
ἐλαξον αὐτὴν 44- κ 74) 119. 120, 1345) 18, 247. τὴν κεφαλὴν 
αὐτῇ 29] λ 82, 935 1ο8. α αὐτῷ Απῃ. τ. Απῃ. Εά. 
90ν] α 242. α καὶ ΑἸ4. ὁδὸν τὴν] τὴν οδὸν τὴν 93. Οοιηρί. ὅδὸν 
τὴν κατὰ δυσμὰς] ὁδὸν ἀνατολῶν Απη. τ. Ατα. Εά. ὁδὸν ἢ ἐςὶ κατὰ 
δυσμὰς Οεοῦρ. ἔς, πῆς ἐςὶ, δῖαν. 

ΨΙΠ. τὴν κεφαλὴν ᾿Ιεδοσϑὲ] αὐτὴν 44) 71, 247. καὶ εἶπον] 
καὶ εἶπαν 11, ΧΙ, ςς, 745.134) 144) 236, 242, “46. (αι. Νίς. καὶ 
εἴπων (ἢς) 24ς. καὶ εἶπον---Ἰδὲ ἡ κεφαλὴ] καὶ εἶπον τῷ Δαυὶδ εἰς 
Χευρὼν καὶ εἶπον τῷ ἀδῶμ, (ῃς) ἰδὲ κἡὶ κεφαλὴ 44. τρὸς τὸν βασι- 
λέα] προς αὐἴον γι,424ς. Ἰδὲ ἡ κεφαλὴ] α ἡ ΑΙεκ. ἨἸεξοσϑὲ 29] 
Γιδοστὲ (ἢς νετ. 12.) δῖαν. Οὗτος. ὃς ἐφήτει τὴν ψυχήν σε} φεὶ 
φωιετεόκσί πέρεης ἑκαηι ΒΙΌΪ. -Βοῆθη). ΜεΪϊδη ΓΙ ἢ]. τῷ κυρίῳ] τῶ κυ- 
ρίω ἡμῶν 98, 244. ΑΓαι. 1. Α΄. ἘΔ, τῷ κυρίῳ με ΑΙεχ. τῷ κυ- 
βίῳ βασιλεῖ} τῷ κυρίῳ ἡμῶν τῳ βασιλεῖ ΧΙ, 29, ζα, ςς, ςό, 64, 71, 
74) τού, τοϑ, 120, 121) 123) 1449) 158, 236, 242, 243, 24ς, 246, 
847. Οοπιρί. ΑἸά. δι. Νίς. Οϑοῦζ. ἔς, ἄηε ῥπιο τῳ, 93. τῶ 
κυρίῶ ἡμῶν 134. τῷ κυρίῳ ἡμῶν καὶ βασιλεῖ δΙιλν. ἐκϑίκησιν] 
τιμωρίαν τηδγΡ. 243. α Ὠἷΐς 2426. τῶν ἐχϑρῶν αὐτῷ] λ.29» ςς» τό, 
γ1) 82) 93. 118, 246. ἐξ ἐχϑρῶν αὐτῷ Ατπ). τ. Αγ. Ἐὰ, ὡς 
ἡ ἡμέρα--ἜχϑρΒ σ8}] ὡς ἢ ἡμέρα αὐτὴ ἐκδικησιν ἐκ Σαξλ τε ἐχϑρε 
σου 246. κα οὐπὶ ἰπίεγπηςά, 247). ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη] ὡς ἐν τῇ ἡμέρα 
ταύτῃ Αττὰ. 1. Ασα). Ἐά. Θεοῦζ. ἕως τῆς σημερίνης ἡμέρας ϑίδν. 
Οὗτος. ἐκ Σαὶλ] και Σαξλ το. -Ἐ καὶ Ἰωνάϑαν Οοχιρ. ΑΙά. 
α ἐκ 5ῖαν, Οὗτος. τῇ ἐχϑρὲ ὅς. δὰ ἔπ. οοπι.} τὰ ἐχϑρα αὐτὰ 
24. τῇ ἐχϑρξ σ8} ργατηῖτῖ. ἐκ Αππῃ. τ. Ασπη. Εὰ. τῷ ἐχϑρὰ αὐ- 

καὶ ἐκ τοῦ σπέρματος] α ἐκ ϑῖαν. Οἷἶτοςρ. αὐ- 
τὰ Πηλ].] ανυτῶν 247. 

1Χ. Καὶ ἀπεκρίϑη ὅτο. δὰ ἔπ. ςοπι. το. α 24ς. ἐπεχρίϑη] 
απεκρινᾶτο 19. τῷ Ῥηχὰθδ) τῷ Ῥαχὰξ Ατγηι. 1. τῷ Ῥηχαὰδ 

-ποκαὶ εἶπεν] κα οὐπὴ ἱηϊειτηοά. 44. Βαανὰ] Βᾶν Οεοῖρ. ἀδελφῷ 
--Βηρωθαίου] αὶ ουπ) ἱπίεττηεά. )γ1. υἱοῖς Ῥεμμὼν τῇ Βηρωθαίου] 
λ 347. Ῥεμμὼν] Ῥεμὼν Οοπιρί. Ῥεμμὸν ΟΘεογρ. 8[αν. Οῆτορ. 
τὸ. Βηρωθαί 5} τῷ Βεϑλεμέτου (Ἰεδλῖο ἔοστε Πηρυ]ατὶ 5) Οεοῖρ. χαὶ 

εἶπεν αὐτοῖς] α ἄντοις 71. 

Χ. Ὅτι ὁ ὠὡπαγγείλας] κα ο 247. ὅτι ὃς ἐπήγγειλέ Ατηι. τ. 
Αττη. ἘΔ. ργρτηῖττ. καὶ Θεογρ. ὅτι γὰρ ὁ πρῶτος ἀπήγγειλε 5ίαν. 
Οὔἴἶτορ. ὅτι τέϑνηχκε] ργωπιῖ. λέγων 82, 93. Οομηρὶ. λέγων, 
οτε τέϑνηκε τοῦ. Σαὲλ] -[- καὶ Ιωναϑαν 19, 82, 93, 108. ΟοπΡὶ. 
ΑἸΙά. Οεοιν. δίαν. καὶ αὐτὸς--- ἐνώπιόν μου] καὶ αὐτῶ ἐδόκεϊ ὅτι 
εὐωγγελίζηται ἐνώπιόν μου ΑτΥπι. 1. Αται. ἘΔ. φιὶ ρείαδαι (5 δγοίῥετα 
πεπέίαγε Νυϊρ. καὶ αὐτὸς ἦν] κἄν αὐτὸς ἡν τοϑ. Οὐπιρί. χαὶ 

. κατέσχον Ατῃ. Εά. τεπεὶ Ψυΐρ. 

Ἁ 4 φώ ὸ 

καὶ! αἀὐτὴλ- 

Ιωναθαν αὐτὸς ἦν ταᾶτρ. 1τ2τ. καὶ αὐτὸς ἐλογίζετο 5ῖλν. Οἴτορ. 
ὡς εὐαγίελιφόμενος λῶς 247. ὃς εὐαγγελιζόμενος ΑΙ4. ὅτι εὐαγῖε- 
λιζόμενος 8ῖαν. Οἴτορ. ἐνώπιόν μον] ἐνώπιον ἐμξ ΑΙαχ. καὶ 
κατέσχον] α καὶ Αἴπι. τ. καὶ ἐγὼ κατέσχον ϑῖαν. Οἴἶο,. καὶ 
κατέσχον---ἐν Σεχελᾶκ] α ουπὴ ἱπϊοσγιηδά. 44. καὶ κατέσχον αὐτὸν] 

ὠπίχτεινα αὐτὸν] , αὐῇον 1], 247. 
Σεχελὰκ) Σακελαγ γι. Σικιλίᾳ Οεοτρ. Σικεξϊλ ϑίαν. Οὔἶτοσ. ᾧ 
ἔδει] ὡς εδεε τοβ, 121, 247. ᾧ νόμος ἣν Ατη). τ. Ατηη. Ἐά: ᾧ δέον 
ἐγένετο ὕεοτσ. ᾧ ἔδει με δᾶναι εὐαγγέλια] ἐλογίξετο γὰρ ὅτι δώσω 
αὐτῷ δῶρον. δῖαν. Οἷἶτογ. αὐτῷ δὲ ὀφειλέτης ἥμην δῶναι δῶρον. ϑαν. 
Μοίᾳ. εμὲ ορογιοὖσι νιεροράεηα ἰατε »γο πειπεῖο, Μυϊρ. 

ΧΙ. Καὶ νῦν] αλλα καὶ νυν 93» 108, 24ς. Οοηρ. ἀλλα νῦν 
δῖαν. Οὗἶτορ. ὠπεκτάγκασιν] ἀπεχτεινᾶν 19, 82, 93, 1οϑ. Οομρρὶ. 
αἀπεχϊανκασιν 29, 120, 121. απεκΐακασιν ἴςβ, 242. απεκτεινασιν 
246. ἀπεχτάγκατε Απ. τ. Ατγπι. Ἐά, ἐν τῷ οἴκω---κοίτης αὐτῇ] 
ἐπὶ τῆς χοιτῆς αὐτὰ ἐν τῶ οἰχω αὐτὰ το, 82, 93) 1οβ. (οπιρὶ. ἐπὶ 
τῆς κοίτης] ἐπὶ τῆς κλίνης (1. εχ σοΙτ.) ΧΙ, 64, 121,24ς- ΑΙ4ά, ἐπὶ 
τῆς κοίτης αὐτϑ] ἐν τῇ κοίτη Ατηι. 1. Ασπτη, Εά. ἐχ χειρὸς] εκ της 
χεῖρος ΧΙ, 645) 93, 1ιοΒ. ΟὈπηρΡΙ. εκ τῶν χέιρων τ2:. ΑἸά. χειρὸς] 
χειρῶν Ἀπ. τ. Ατηι. ΕΔ, δῖαν. Οἴτορ. 

ΧΙ]. Καὶ ἐνετείλατο] καὶ νυν ἐνετειλατο “46. τοῖς παιδαρίοις 
ταις τραῖσιν 242. τῷ τοαιδαρίῳ Αται. τ. Ατπι. Ἐά. ααὐτξ] αὐτῷ 
ΑΙεκ. καὶ ἀποκϊένεσιν] ἀπεχτεῖιναν το. καὶ ἀπεχτειναν 44, τοβ. 
Οοπηρί. καὶ ἀπέκτεινον 82, 93. ΑΥπΊ. Εἀ. θοῦ. 8:αν. α καὶ ΑἹά, 
καὶ ἄποκτ. αὐτὰς] ἔσχον αὐτὰς Αταν. 1. οποκτέννεσιν] ἀποκτενε- 
σιν ξς, 745) τού, 134, 242. αποχτείνασιν 446. (ῖ. Νίς. κολοῦδᾷ- 
σι] ἐκολωδωσαν 19. εκολοξωσαν 82, τοϑ. ΟΟπηρί. εκολωβοσαν 93. 
ἐκολόδαν ΑΥπ). τ. Ατγπι. Εά, Οεοῦρ. ἀπέκοπἼον δῖαν. τὰς χεῖρας 
αὐτῶν] α αὐτῶν 44, τοῦ. Ατῃ. 1. Αστῃ. Ἐά. τὰς χεῖρ. αὖτ. καὶ 
τὰς πόδ. αὐτ.} αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὲ; πόδας Θεοῖς. καὶ τὲς 
πόδας φύτων] α οϑ, 120. κα αὐτῶν δῖαν. Οἴτορ. καὶ ἐκρέμασαν] 
καὶ ἐχρεμμᾶασαν 74. αὐτὰς 25], 71. Απῃ. 1. αἰϊΐχια.. ΑἸ. Ἐά. 
ἐπὶ τῆς κρήνης] ἐπι τῆς κρικῆς 247. ἐν Χεξρων] εἰς Χευρων τοῦ. 
Ῥγδύμλτ. τῆς 123. κεν 246. καὶ τὴν κεφαλὴν δίς. δὰ ἔῃ. οοπῃ.} 
αν 71,243. ἔϑαψαν]) ϑαψεν ΧΙ. ργαπηῖττ. καὶ ΑἸά., ἐν τῷ τά- 
φῳ ὅζο. δὰ ἢἤπ. οοηι.} ἐπ (ρωϊονο Αὐπεγ ἐπ Ηεόνοπ. Ψαὶςσ. ὀυἱξ Νήρ] 
ἐν Χεδρων ΧΙ. -Ἐ ἐν Χεδρων 20, 645 82, 93, 119, 24ς. Οομηρὶ. ΑΙά, 
Ατγη. 1. ἅπτη. Ἐά4. βου. -Ἐ ἰάσπι ἰηῖες ὑποος δῖαν. Μοίᾳ. ο 7:. 
Ἔ ἐκ Χεΐρων 244. 

- 1. Καὶ παραγίνονται] παραγινονται δὲ 44. καὶ ἦλθον Αττ;. :. 4. 
ΑΥπι. Εά. αεογρ. δίαὰν. Ἰσραὴλ], 1.8. εἰς Χεβρὼν] εν Χεξ- 

ρῶν 64, τοϑ, 247. Οοπιρί. Ἐ λέγοντες 98. εν Χευρων (ἔς νετ, 3.) 

158. καὶ εἶπαν αὐτῷ] λέγοντες ΧΙ, 29, 44, ςς» τύ, 71, 74, 92, 
τού, 120, 134) 18, 216, 2435 446. (ἵ. Νὶς. καὶ λεγεσιν 82, 93» 

τοϑ. Οοιηρὶ. ἐλάλησαν καὶ λέγεσιν Ατπι. 1. 4. Ασττη. Εά. εἶπαν] 
εἰπὸν 247. Ἰδοὺ ὅς. δά ἢπ. ςοπι.} Εεοε πο: οὔ ἵπα εἰ σαᾶγο ἑμα μμ- 

σιμς. ΑΥ̓ΆΡΓ. ὀςᾶ σου δις. δὰ ἔῃ. σοπ).} ἡμεῖς ογα σοὺ καὶ σαρκες 
σου 19, 82, 93, τοϑ. Οὐπηρ. καὶ σώρκες σου] καὶ σάρξ σου ϑ[αν. 
ἡμεῖς] ἐσμέν Αται. 1. 4. Ατηι. Εά, ἐσμὲν ἡμεῖς Θεοῦ. ἐσμίν 

ϑϊαν. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
. 4 Ν, ΄ 3» ε μι Ν δ᾿ σϑ, χαὶ σάρχες σου ἡμεῖς. Καὶ ἐχϑὲες χαὶ τρίτην ὄντος Σαδλ βασιλέως ἐφ᾽ ἡμῖν, σὺ ἧσϑα ὁ 

΄ Ν Ν᾿ - Ν ΄ . 9 ἐξάγων χαὶ εἰσάγων τὸν ᾿Ισραήλ' καὶ εἶπε Κύριος πρὸς σὲ, Σὺ “ποιμανεῖς τὸν λαόν μου τὸν Ἰσ-. 
᾿ “" ς΄ ᾿ ’ἤ’ » ’΄ ε ξ΄ ραὴλ, χαὶ σὺ ἔση εἰς ἡγέμενον ἐπὶ τὸν λαύν μου ᾿Ισραῆλ. Καὶ ἔρχονται ππάντες οἱ τορεσδὕτεροι ᾿ ἊΣ ». » ε Ν Ν ΄ ἢ Ἰσραὴλ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεξδρὼν, χαὶ διέϑετο αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ διαϑήκην ἐν Χεδρῶν 

- -ο 95. "᾿ὶ Ζ 3 ὅσα, εΝ 7 “Ὃ ἐνώπιον Κυρίου, χαὶ χρίεσι τὸν Δαυὶδ εἰς βασιλέα ἐπὶ ππάντα Ισραήῆλ. Ὑὸς τριάχοντα ἐτῶν 
τς ΝΕ ν᾿ 7 »᾿  » ᾽΄ ε .» - “ ἃ Δαυὶδ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν, ταὶ τεσσαράχοντα ἔτη ἐδασίλευσεν. Ἑπ]ὰ ἔτη χαὶ μῆνας ἕξ 

ΚΝ Ε - 7΄ ζ 5 2 ᾽ 2 Ν φ2 9 ἐξασίλευσεν ἐν Χεδρων ἐπὶ τὸν ᾿Ιάδαν, καὶ τριάχοντα τρία ἔτη ἐξασίλευσεν ἐπὶ πάντα Ισραὴλ 
: 39 00 ἙΝ 9 νὉ ε καὶ ᾿Ιόδαν ἐν ᾿ἹερεΕσαλήμ. Καὶ ἀπῆλθε Δαυὶδ χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτῇ εἰς Ἱερουσαλὴμ πρὸς τὸν 

» ρ» νυ ΦΟΟΙΡΌ. Ν θε Ν δέ 5 " ὶδ 2 3 λ ΄ δι [χὰ .. ε Ιεδεσαῖον τὸν χατοιχᾶντα τὴν γῆν' χαὶ ἐῤῥέϑη τῷ Δαυὶδ, Οὐχ εἰσε εὑση ὧδε, οτι ἀντέςησαν οἱ 
: 6 9 ᾽’ Ν κὰ Ν ΄ τυφλοὶ χαὶ οἱ χωλοὶ, λέγοντες, ὍΟτι οὐχ εἰσελεύσεται Δαυὶδ ὧδε. Καὶ προχατελάξετο Δαυὶδ ». 

τὴν περιοχὴν Σιών" αὕτη ἢ πόλις τοῦ Δαυίδ, 

7. Καὶ ἐχδὶεῖ καχϑες 11. οχ Τοῦ. χϑες 247). διδεῖ καὶ ξὰ οἶά- 

ἡλξι. πύϊποτε Αἰεχ. κα καὶ Ασῃ. τς ἐχθὲς] χθες 44, ςς, ο8, τού, τοϑ, 
242. Οοπιρὶ. Ογγῖ!. ΑἸεχ. νοΐ. νἱ, Ἡοπη, ρ. 5382. καὶ τρίτην] και 
τρίτης ΧΙ, 20, 44, ς,71)74) 82,03, 98, τού, τοϑ, 120, 134, 144» 236, 
342,243, 244. ΟΟπΡ]. (αἴ. Νίς. -Ἑ ἡμέραν Οεοτρ. ϑἴαν. Μοίᾳ. και 
ἑτέραν ἡμέραν ϑῖαν. ΟἷἾἶτος. ὄντος] οντως 94. ὄντος---ἡμῖν] δμπ 
ἐὔε: δακμῖ, εἰ γερπαγεῖ (ιβεγ πος Ατηδτ. ὡς ἦν Σαυὲλ βασιλεὺς ἐφ᾽ ἡμῖν 
Ἀπ. 1. Ατσηὶ. Ἑά. καὶ ἕως ἦν Σαμεὲλ ἐφ᾽ ἡμᾶς ΑἸ. 4. Σαὲλ 
ἐγένετο εἰς βασιλέα ἐφ᾽ ἡμῖν Οεοτ,. βασιλέως] κ 158. ἐφ᾽ ἡμῖν} ἐφ᾽ 
ἡμᾶς ΧΙ, 44. τό, 64,74) τού, 1109, 120, 123, 134.» 144, 1ς8, 226, 242, 
246. ΑἸά. (1. Νίο. ἐφ᾽ ἡμῶν 29,245. Αἰεχ. σὺ ἤσϑα] ργεπικι. καὶ 
Ατη). 4. σὺ ἤσϑα--- Ἰσραήλ 157 μρ ὅταν φμὶ ργοάμεοδας εἰ ἱπάμεεδας 
1) αεἰ Αὐαῦγ. ὁ ἐξαγ. καὶ εἰσαγ.} εἰσαγ. και ἐξαγ. 144, 236,42. 
Οαι. Νίς. ἐξαγαγὼν καὶ εἰσαγαγὼν (οπιρί, ὃς ἐξῆγες καὶ εἰσῆγες 
Ἄπῃ. τ. Απῃ. Εὰ. ὃς εἰσῆγες καὶ ἐξῆγες Ατηι. 4. ἐξάγων] εἐξα- 
γαγων ο8. ἕξαγ. καὶ εἰσάγ.] εἰσαγ. καὶ ἐξαγ. 44, τοῦ, 120, 123, 
134) 246, 24ς, 247. Αἴεχ. ΟΥτ]ϊ. ΑἸεχ. 1. εἶς. δῖαν, ἐξαγαγὼν και 
πσαγαγὼν τοϑ.᾿ καὶ εἶπε--- Ἰσραὴλ 25] α 247. καὶ εἶπε---Σὺ] 
και σὺ εἶπεν ὁ Κυριος 93. εἶπε Κύριος πρὸς σὲ] σοι εἰπε ο Κυριος 
108. εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς σὶ (οπιρί. πρὸς σὲ], Οέεοτρ. σὺ 
ποιμανεῖς} σὺ ποιμαινεῖς 111, ςς, 141, 2Ζ4ς. κα σὺ Ατῃ. Εά, τὸν 
λαόν με 1].κ44. καὶ σὺ ἔσῃ] ν συ 246. Ογη]. ΑἸοχ. 1. ςἰϊ. Ρ.283. 
α καὶ Ογήϊ!!. ΑἸεχ. 1. οἶϊ, Ρ. 282. χαὶ σὺ ἔσῃ ὅζο. δὰ Άη. οοῃη.] 
α΄ 10) 24) 82, 93» 1ο8, 1ς8, 236, 242. (αῖ. Νῖς. εἰς ἡγόμενον] 
ἡγέμενος 123. ΟὙΠ]]. ΑἸεχ. 1. οἷς, Αστη. σ᾿ 4. Θεοῦ. ϑῖαν. ἐπὶ 
τὸν λαόν μ5} α λᾶον μου ΧΙ, ςό, 64, γ1, τού, 119, 120, 121; 123, 
134) 144γ243, 246. (Λογηρί. ΑἸεχ. ΟΥγπῖ!!. ΑἸεχ. Ιος. οἷ. αὶ Αστη. 4. 
τῷ λαῖ μκ δῖαν. ἐπὶ τὸν λαόν με Ἰσραήλ] ἐν τῷ Ἰσραηλ 247. 
Ἰσραήλ βηΔ].} τὸν Ισραηλ ςς. 

1. ,, Οοπι. ἰπίερτ. 4.4. ὡάντες οἱ πρεσθύτεροι] λα ὕαντες 
244. πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεδρὼν] εἰς Χεξρων προς τον βασι- 
λεᾶ 93, 1οβ; ΟοπηρΙ. τὸν βασιλέα] τον Δαυιδ 247. καὶ ϑιί- 
ϑέετο αὐτοῖς---ἶν Χεξρὼν} ,. ουπὶ ἱπιδγπγει, 4 ς, 247. καὶ διέϑετο 
αὐτοῖς---ἰνώπιον Κυρίου} αὶ οἴτπὶ ἰηϊθστηδά. 46, 446. διέϑετο αὐ. 
τοῖς] αὶ αὐΐοις τοβ. (οπρε διέϑετο μετ᾽ αὐτῶν Ατγι. τ. 4. Αττη. Εά. 
διαϑήκην ἐὺ Χεξρὼν ἐνώπιον Κυρίου] ἐν Χεβρὼν ἐνώπιον Κυρίαε διαϑήκην 
ΑΙεχ. ἐν Χεδρὼν] αὶ γι1. ἐνώπιον Κυρίου] ενωπιὸν του Κυριου 
244ς. χρίεσι] χρειδσιν 44ς. ἔχριον Δπη. 1. 4. Αγ. Ἑά Ὅτεοις. 
δἷαν. τὸν Δαυὶδ εἰς βασιλέα] τον βασιλεα Δαυιδ 121. ἔς, 
ἰῇ Δαξὶδ, ΑἸά. αὖον εἰς βασιλεα 247. 
Αγ. 1. 4. πῃ. Εά, εἰς βασιλείαν ϑἷαν. 
ἐπι παντὰ τὸν Ἰσραὴλ ΧΙ, 93, τοϑ, Οοηρρὶ. 
446. 

ΙΝ. Υἱὸς] καὶ 44. α 93. Ὑπεοάοτεῖ. ᾳ. :ς. ἰπ 2 Εερ. Υἱὸς 
τριάκοντα ἐτῶν] τριακονα ἐτων ἦν 19, 1᾽ιο8. “ ἥν 122. (οπρὶ. ΑΙοεχ. 
ἦν δὲ τριακοντὰ ἐτων 247. υἱὸς ἣν ἐτῶν τριάκοντα ΑΥΠΊ. 4. Υἱὸς 
τριάκοντα ἐτῶν Δαυὶδ] Οὗτος ἦν Δαυὶδ Οεοῖσ. ἦν Δαυὶδ τριάκοντα 
ἐτῶν δῖλυ, Οἴτοζ. ἐν τῷ βασιλεῦσαι] ἐν τω βασιλευειν 29) ξξς, 56, 
645) 71) 74,.93ν 98, τού, τοβ, 110) 120, 21, 123, 134) 1ς8, 436, 
243.) 244, 247. (ογηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. (σα. ΝΙς. ἐν τῷ βασιλεῦσαι 
αὐτὸν] ὡς ἐδασίλευσεν αὐτὸς Οεοιρ. 
σαι αὐτῇ Αττη. 1. 4. Ατπι. Ἐά, ἔτη] ἐτων 24ς. ἐξασίλευσεν--- 
ἐπὶ τὸν ̓ Ιέδαν ἴῃ ςοῃ). ἴε4.] ἐδασιλευσεν εν Χευρων ἐτὴ επΊα καὶ μηνας 
ἐξ ἔπι τον ἴεδαν 44. εξασιλευσε, και ἐξασιλευσεν εν Χεΐρων ἐπὶ ἴσδαν 
Ἥτη επῆα καὶ μῆνας ἕξ ο3. ἔς, πίῆ ἴχκδα,, ιοβ. Οουηρὶ. 

ν. Ἑπ]ὰ ἔτη} ργωπήδ, Ἐν Χεδρὼν ἐδασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ἰόδαν Αἴεχ. ργατηϊτ:, καὶ Ασῃῃ. . Ἑχκ]ὰ ἔτη---ἰπὶ τὸν ἸΙάδαν] Καὶ ἐπὶ 

εἰς βασιλέα] , εἰς 
ἐπὶ πάντα Ἰσραήλ) 

λπαντὰ τό, 24ς, 

βασιλεῦσαι αὐτὸν] βασιλεῦ- 

Ν φὸ ς » 3 ; βρῶ Καὶ εἶπε Δαυὶδ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, Πᾶς τύπ]ων 

τὸν Ἰόϑαν ἐξασίλευσεν ἕν Χεδρὸν, ἑπ]ὰ ἔτη καὶ μῆνας ἕξ, αν, Οἴἶτορ. 
ἙπΊα ἔτη---ἰν Ἱερεσαλήμ) καὶ εβασιλευσεν εν Χεξρων ἐπὶ ἴπδὰν ετῃ 
ἐπα καὶ μῆνας εἶ" ἐπι ταντὰ Ισραηλ καὶ ἰεδαν. 82. μῆνας Ἷξ] 
Ττ, 1, ΧΙ, ςς, 64) τοῦ, 123) 134) 144) 158, 236, 242, 244, 24, 246, 247. Αἰεχ. (αἵ. Νῖς. ἐδασίλευσεν---τὸν ᾿Ιάδαν] καὶ ἐπι τον 
Ισραηλ ἐδασιλευσε 247. κα ῖς ΑΙεκ. ,ἸἸόδαν 19] [ωϑα 144. καὶ 
τριάκοῦ]α ὅζο. δὰ ἤη. σοι. και εν Ιερουσαλημ, εδασιλευσε τριάκοντα 
δυο ἐτη και μῆνας ἐξ ἐπι παΐα Ισραηλ καὶ Ιϑδαν 19, τοϑ. ἔς, εἷῇ ἔτη 
τριάκοντα καὶ δυο «τη, 93. καὶ ἔν Ἱερεσαλὴμ ἐξασίλευσεν τριά- 
κοα καὶ τρία ἔτη ἐπὶ πάντα ᾿Ισραὴλ καὶ Ἰέδαν Οοπηρ!. Αἰεχ. ἐδα- 
σίλευσεν ἐν Ἱερεσαλὴμ τριάκοντα τρία ἔτῃ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ καὶ Ἰζδαν 
δῖαν. Οὗτος. τριάκοντα τρίχ] τριακοιΐα καὶ τρια ΧΙ, 64,121, 123, 
244, 247. ΑἸΙά. Ατπη. σ. 4. α τρια )δφό. (αἵ. Νίς.: ἐξασίλευσε ὅζο, 
δὰ βη. ζοπ|.] 24). ἐπὶ πάντα ᾿Ισραὴλ] ἐπι τὸν Ισραηλ τω1. ΑἸΑ. 
καὶ Ἰόϑαν] καὶ ἐπὶ Ἰόδαν Ατηϊ. σ. Ατηι. Ε4ά. ἑν Ἱερεσαλήμ!} ἐπι 
Ἰερασαλημ, 246. ἐν Ἱερεσαλίμ Ατη. 1. Οεογρ.. 

ΝΙ. Καὶ ἀπῆλθε] καὶ ηλϑὲν 93. και απεϑᾶνεν 24ς-.- Καὶ 
ἀπηλϑε---εἰς Ἱερεσαλὴμ] αὶ ουπὶ ἰπϊεγπιθά, γ1. Δαυὶδ] βασιλεὺς 
82, 93,) 1ο8. ΟΟἴηρ. καὶ οἱ ἄνδρες] καὶ παᾶντες οἱ ανδρες ΧΙ, 20, 
48, 5, 64, 82, 93, τοϑ, 119, 144) 1ς8, 242, 241, 546. Οὐοπρὶ. ΑΙ. 
Οὐ]. ΑἸεχ. νοὶ. ἴΐ, Ρ. 407. Θεογρ. δίαν. Μοῖᾳ. οἱ ἄνδρες αὐτὲ} 
οι ανδρες οι μετ᾽ αὐτὰ 44. ταντες οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αυταε 529) 74. τού, 
120, 1237 1347 236. (αἵ, Νίο. ῥγεηηεῖ. τῦντες ΤΛΑΥΡ. 244. αὖ- 
ΤᾺ} μετ᾽ αὐτῷ δῖαν. Οἴτοσ. εἰς Ἱερεσαλὴμ. εν ἱερεσαλημ ΧΙ, 93. εἰς τὴν Ἱερασαλὴμ 44. τὸν Ἰεξεσαῖον] τὸν ᾿[εδουσσχῖον (οὶ. 
τοὺς ᾿Ιερεσαίΐίας Ατῆν. 1. 4. Αγ. Εὰ. τοὺς Ἰεεσαίες Οὐδοσρ. τὸν 
᾿Ιεδυσέον 8[αν. Οῆτορ. τὸν κατοικοῦντα] κατοικέντας Ατγι. 4. 
Οεογρ. τὴν Ὑ᾽ν] ἐν τῇ γ᾽ Αππι. σΣ. 4. Ασπι Εά. ἐν τῇ γῇ αὐτῶν 
ΟΘεογρ. ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης δίαν. καὶ ἐῤῥίϑη τῷ Δαυὶδ δς.] 
7απία φῇ, ἐαφιίμπι, εἰυΐμαν, μὲ α ἀἰρδἐλίδεες ἀροδαγὶς . σά φπο; ϑαυϊά γε- 
νομαὶ: Ἐδοίιε, ἐπιφείεπε, οἱ φρο 7μδεαπε πὶ ραγυα “εδἰϊητία ἐαηραπί, οἰ 
ἐχεαὶ ἱπαῖξ 2 τουεγδίωπ. Ἐχ Μ8. Οεγπ). ἢ. τι. ἐῤῥέϑη)] ἐρεϑὴ :Σού. 
Οοπηρί. ἐρρεϑὲι 134. εἴρηκαν ϑῖλν. Οὐκ εἰσελεύσῃ ῥτρετηϊτῖ. οτι 
71») το, 247. οτι οὐχ εἰσελευσες 93; 24ς. οὐκ εἰσελεύσῃ σὺ Αττη. 1. 
4- Ἄττῃ. Ἐά, Οὐκ εἰσελεύσῃ ὧδε] ὅτι οὐκ εἰσελεύσεται Δαδὶδ ὧδε 
ΟΥπ1}}. ΑἸεχ. 1. οἷς. ποα ἐπρυεάίοτῖς ἀπε δγύ. Βα- Ηςῦγ. ὧὦϑδε 159] ὧδε 
ἔτι 8ῖαν. Οἴἶτορ. ὅτι ἀντέρησαν] ϑιοτι αντεςησαν 93. ΟΟπρὶ. δίοτι 
ἀνεφῆσαν το8. ὅτι ἀντίςησαν διο. δὰ Άη. ςοπ).] , 2 16,242. ἂν- 
τέγησαν] ἀνεγησαν 71, 247. Ογτῖ]. ΑΙεχ. νοὶ. νἱ. Ηοπῃ. Ρ. 283. ἂν- 
τέρησαν αὐτῷ Ατπι. 4. οἱ τυφλοὶ καὶ οἱ χωλοὶ] ο, χωλοι καὶ οι 
τυφλοι 93, 1ο8. (οχηρί. Ογτῖ!. ΑἸεκ. 1. οἷ, οἱ χωλοὶ] καὶ οἱ 123, 
246. (ϊ. Νῖς. Ὅτι οὐκ] α' οτι ὅ4, 93, τοϑ, 110, 244, 247. 
Οοπιρ]. Ογη!!. ΑἸεχ. Ιος. οἷ. εἰσελεύσεται Δανὶδ] εἰσελευση ται. 
Δαυὶδ υἱ.}7 κα 19. Ογη|}. ΑἸοχ. νοί. 11. Ρ.. 407. διδεῖ ἴῃ ςπαδγαξξ. χηὶς 
ποῦε ΑἸἴεχ. 

ΨΙΙ. τροκατελάβετο] κατελαᾷξετο 1], το, 29, 44» ἐς, ς6, γι, 74,. 
92) 93) 98, τού, τοϑ, 119, 120, 121») 123») 134) 144, :φδ, “16, 242, 
243, 246, 247. (οτηρὶ. Αἰεχ. σαι. Νῖς. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷς. κατελα- 
δεν 24ς. τὴν περιοχὴν Σιων] τὴν περιεχομένην Σιὼν Ογπηι!. ΑἸεχ. 
Ἰ, οἷϊ, ἀγεόπι δίοπὶς 5γγ. Βασ- Ἠεῦγ. Σιὸν καὶ τὴν περιοχὴν αὐτῆς 
ΑΓΠῚ. 1. 4. Ατπι. ΕἘά. τὰς πάσας περιοχοςς Σιών ϑίαν. Οἶτορ. 
Σιών] Σηων 74. -Ἔ λέγων 82, 93, τοϑ. αὕτη] αὕτη ἐςσὶν Απη. 1. 
Ἄπῃ. Ἐὰ. Οεογρ. δαν. καὶ αὕτη Ατη). 4. τοῦ Δαυίδ] ,, του 
447 93, 1οϑ, 121. (οιηρί. Δαξιδ' Ογη!!. ΑἸεχ. νοὶ]. νἱ, Ηομηι. 
Ρ. 285. 

ΨΙΠ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ] , ΧΙ. α Δαυιδ γι. τῇ ἡμέρᾳ] ρτα:- 
τλΐττ, ἐν 29, 44) 56, 71) 74) 93, τού, τοϑ, 110, 120, 1235) 134} 144, 

ΚΕΦν,͵ 

2. 

8. 

κα ἂν 



ΕΦ. Υ͂. 
ἐῶ Ἰιεθουσαῖον, ἀπ]έσϑω ἐν σαραξιφίδι χαὶ τοὺς χωλὲς χαὶ τὲ ἀνστλοια νο τὸς  οὐόν τος ς κὰ ᾿ 

᾽ ρας φίδι χαὶ τοὺς χωλᾶς χαὶ τῆς τυφλὲς χαὶ τοὺς μισαγτας τὴν Ψυ- 

9. 

᾿ ὙΤυφλοὶ καὶ χωλοὶ] χωλοὶ καὶ τυφλοὶ ΑἸάὰ, 

: γατέρες. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 8. 

. ᾽7 Ν, ρ᾿ ρ», : : ͵ ᾿ ε΄, ΄ 

χὴν Δαυίδ, Διὰ τοῦτο ἐρῶσι, Τυφλοὶ χαὶ χωλοὶ ἐκ εἰσελεύσονται εἰς οἶλον ΚυρίΒ. Καὶ ἐχά- 
Ν, ᾽ ρ ρ 9 6 ᾽ ΄ : 

ϑισε Δαυὶδ ἐν τῇ περιοχῇ, χαὶ ἐχλήϑη αὕτη ἡ πόλις Δαυΐδ' χαὶ ὠχοδόμησεν αὐτὴν πόλιν χύχλῳ 
ἌΝ [οὶ 2 νιν Ψ 5. 
ἀπὸ τῆς ἄχρας, χαὶ τὸν οἶχον αὐτῷ, 
χαὶ Κύριος “σαντοχράτωρ μετ᾽ αὐτῷ. 

Καὶ διεπορεύετο Δαυὶδ πσορευόμενος χαὶ μεγαλυνόμενος, 
Καὶ ἀπέςειλε Χειρὰμ βασιλεὺς Τύρου ἀγγέλους πρὸς 

Ν Ν ΄ ΄ Ν ΄ , 2 ΞΕ, δ Δαυὶδ, χαὶ ξύλα χέδρινα, χαὶ τέχτονας ξύλων, χαὶ τέχτονας λίϑων, καὶ ὠχοδόμησαν οἶχον "τῷ 
Ἢ ΄ : 4 Φ 3 ,. ΄- ΝΣ 

Δαυΐδ. ᾿ Καὶ ἔγνω Δαυὶδ, ὅτι ἡτοίμασεν αὐτὸν Κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραὴλ, καὶ ὅτι ἐπ-. 
ζ΄ “Ἢ 4 ͵ 3 ρο 3 »Φ 39 ΄ 3 ΄-΄ς φῸ 

ἥρϑη ἡ βασιλεία αὐτῇ διὰ τὸν λαὸν αὐτῷ Ισραήλ, Καὶ ἔλαξε Δαυὶδ ἔτι γυναῖκας χαὶ παλλα- 
Ν 2 ε ᾿» Ν ᾿ς. 3, ε 

χᾶς ἐξ Ἱερεσαλὴμ, μετὰ τὸ ἐλθεῖν αὐτὸν ἐχ Χεξρών: χαὶ ἐγένοντο τῷ Δαυὶδ ἔτι υἱοὶ χαὶ ϑυ-- 
Ἁς μ᾿ 9 Γ Ἶ “ὋἊ ἷ 

Καὶ ταῦτα τὰ ὑγόματα τῶν γεννηθέντων αὐτῷ ἐν Ἱερουσαλήμ' Σαμμᾶς, χαὶ Σωδαδ, 
. χαὶ Νάναν, χαὶ Σαλωμῶν,) Καὶ Ἔδεάαρ, χαὶ ᾿Ελισεὲ, χαὶ Ναφεχ, χαὶ ᾿ Ἱεφιὲς, ἡ Καὶ ᾿Ελισαμᾶ, 

Ζλλαμὰν Ν Ἵ ἐβεκρ.. 

148, 236, 242, 243. Θοπηρὶ. ΑΙά. (αι. Νῖς ἀγα Αἴεκ. νοΐ, ἴΐ, ῥ. 
407. Πάς τύπἼ]ων] τας ο τυπῆων 44, το6. τᾶς ὃς τύπῆῃ παραξι- 
φίδι Ατιη. τ. Αγ. Εά. ἔς, ἤπε τταραξιφίδι, Αττῃ. 4. τοάντὲς τύπ- 
τοντες Θεοῦ. τᾶς τυπή]έτω 8αν. Οἶτορ. Πᾶς τύπ]ων---τὴν ψυ- 
ψηὴν Δαυὶδ] ογαπῖς φμὶ βέγοι ́ φεόμδων αἰϊγεόζει ἱπ γίαά!οίο εἰ εἰαμαίος 

εἰ ἐαδερς ἐξ ἐο: φιΐ οὐἰϊο αδεπι σπύπαπι δαυϊάὶς δγτ. Βατ- Ηςθτ. Ἰε- 
ξωσαῖον} Ιεδαιον 74. τοὺς ᾿Ἰεδεσαιὲς Ατγγ. 4. Ἰελεσαῖον Οεογς. 
τὸν ᾿Εδυσαῖον παραξιφίδι δῖαν. Οἴτορ. ἀπΊήΐσϑω] ἀπίστθω (Πς) 
24ς. αἀπ]έσϑωσαν Οεοτρ. 
τοαραξιφίδι Ἄγπι. 1. δϊΐσυθ. Αττῃ. Ἐά. παραξιφίδι ἀπ]έσϑω Ατιη. 4. 
καὶ ἀπ]έσϑω παραξιφίδι Οοὐά. ϑεγρῖις ἀεςεπ,. απήΐσϑωσαν ἐ ἐν παραξι- 
φίδι Οεοτς. 8[αν. Οἴτζορ. καὶ τὸς 15] α καὶ Ασῃη. τ. 4. αἴχυε. 
Ἄπτ. Ἑὰ. Θεογρ. δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ εἰς τὸρ Οοαά. ϑεγΕ δ ἄεςεπ. καὶ 
τὲς χωλὲὰς---ψΨνχὴν Δαυΐδ] α 247. τὲς χωλὲς καὶ τὰς τυφλὲς] τὸς 

τυφλεὲς καὶ τοὺς χώλους ΧΙ, 29, ςό, 64) ο8, τού, 123, 1345 144,18, 

2216, 242, 243. 244. (Αἵ. Νίο. Ογεῖ]], ΑἸεχ. 1. οἷς. ὅ1αν. Οἴἶτορ. τὰς 

τυφλες καὶ χωλες 44) 246.. καὶ τὰς τυφλὲς] α 71. κ τὰς Οοπιρὶ. 

καὶ τοὺς μισδντας}) α καὶ 29, 44») 55. 64» 71» 745 92) 93» 98, τού, 
1οϑ, 110.» 123. 134γ14471 58, 236, 242, 24.3. ΟΟξΠΡΙ. (τ. ΝΊα. Ογεῖ!. 

Αἴεχ. νοἱ. νἱ. Ἡοσχηῖ. Ρ. 283. Αττν. τ. Αὐτῃ. ΕἘά. τοὺς τπολεμᾶντας 
Ογη!]. ΑΙεχ. νοὶ. ἰϊ. Ρ. 407. τὴν ψυχὴν] λα τὴν 20, 44) 745) 1340 
144) 242, 46. ΑΙεχ. (τ. Ν!ς. Ογε!!. ΑἸοχ. ἰος. οἷς. Τυφλοὶ--- 
εἰσελεύσονται] τυῷλος και χωλος Ἔκ εἰσελευσεται “55. 93. 1τοϑ. (ρῃηρὶ. 

οἶκον Κυρί5] ἐκκλησιῶν 
Θεξ 44. εἐκχλησιαν Κυριξ ξξ, 74. τού, 120, 134») 144. 

1Χ. Καὶ ἐχάϑισε---σεριοχῇ!] Ἠαῤῥαυῖ αμίοι αυϊά'ι ἐπ ἀγὸς 

ψυΐϊρ. ἐκάϑισε] ἐκαϑησε 24. καὶ ἐχλήϑη)] καὶ ἐκληρωθη 24. 
ἡ πόλις) κἡ 71. Δαυὶδ 29] ργαιηϊ. τὰ 236, 242, 244. (κε. Νῖς. 
καὶ ὠκοϑόμησεν] καὶ ῳκοδομησε Δανιδ τοϑ. Οομρ. αὐτὴν τόλιν] 
τὴν πολιν 82, 935) 108, 244. (οηλρὶ. ΤΤβεοάοτεῖ. Ω. τό. ἴῃ 2 Κορ. τὴν 
πολιν Κυριξ 247). Τ' Δαυὶδ Ατη;. 1. Ατη. Εά. Δαυὶδ τοόλιν Αττη. 4. 

πόλιν κύχλῳ] Τιτ. ΧΙ. ἀπὸ τῆς ὅς. δὰ ἢἥπ. ςοηι.}] καὶ τὸν οἷκὸν 

αὐτὰ ἀπὸ τῆς ἄκρας δῖαν. Οἷτορ. οἶκον αὐτξ] οἶκον αὐτῷ ΑἸεχ. 
Χ.. διεπορεύετο] ἐπορευετο ΧΙ, 20, 44) ςς, 56, 64, 71, 74, 82, 92. 

93. 98; τού, τοϑ, 119, 1209, 123» 134) 144.) 1ς8, 236, 242, 2445 247 

246, 247). Οομηρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. ας. Νῖς. ϑιαν. διεπορεύετο---με- 
γαλυνόμενος} τυορευόμενος ἐπορεύετο Δανὶδ καὶ ἐμεγαλύνετο Ἄτη,. 1. 4. 

Ατη. Εὰ. πορευόμενος καὶ μεγαλυνόμενος] καὶ ἐπορεύετο καὶ ἐμε- 
γαλύνετο ΟΘθοτξ. καὶ μεγαλυνόμενος} α καὶ Οοηιρί. Κύριος} 

Ἔσο ϑέεος 247. Αἴεχ. τσαντοχράτωρ) ταντοκράτορ τοῦ. ρτφιηϊῖ. 
ὃ 24). Αἴοχ. -Ὦ ἦν Ασπι, σ. 4. Ασπι. Ἑά, 

ΧΙ. Χειρῶμ)] Χιραμ, 44) 71) 745) τού, 120, 134) 144. Ογη]]]}. ΑἸεχ. 
νοὶ. νὶ. Ηοπ,}]. Ρ. 284. ΑΥπι. 1. Ατ. Ἐά. Θεοῦ. δδαν. Χιαμ 236, 
242. ββασιλεὺς] ργατηϊῖ. καὶ 47. γα. ὁ ΟὙΠ]}. ΑΙεχ. 1. οἷ, 
ξύλα] ξυλινα 93: κέδρινα) κεδρυνα 144. τέκτονας 25] α 44. 
λίϑων] τοιχὰ 82,93. -ἔ τοιχε 98, (243. ἴῃ τπᾶγρ. [Ὁ 5) 247. ΑἸεχ. 

τοῖχε λιϑων 1τοΒ. Οοπρρὶ. 
ΧΙΙ. Καὶ ἔγνω] ρῥγαγηϊῖ. Καὶ ἀπέςειλε Χιρὼμ βασιλεὺς Τύρε. 

τρὸς Δαυίδ. 8ϊαν. Οἰἶξτορ. αὐτὸν Κύριος} Τι. (δι. Νίς. αὐτὸν 

καὶ ὁ Κύριος Οεογρ. εἰς βασιλέα] λ ἐς δῷ, τοῦ, ᾿ ς8: Αγ. 1. 

Απῇ. Εὰ. Θεογς. εἰς βασιλείαν 8[αν. Οἷἶτορ. ἐπὶ Ἰσραήλ] ἐν 
Ἰσραὴλ ϑῖαν. Οἴτορ. καὶ ὅτι] α καὶ 1ς8. δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ 
ὅτι ἐπήρϑη ὅτο. δὰ ἤπ. ςοπ|.1 144. ἐπύρϑη] ἐπηρται 82, 93ν τοϑ, 
Οοπρρὶ. λαὸν αὐτῷ Ἰσραήλ] λαὸν τε Ἰσραὴλ 236, 242. (αἵ. Νῖς. 

λαὸν τῷ λαξ (Πο) 244. κα αὐτὰ Ατη. τ. Ἰσραήλ Βμαὶ.} τον 1σ- 

βθαηλ 93» 119, 24ς- 
ΧΙ]. ἔλαβε] ε... 

γοι. 1]. 

.«λαδε (απὶε Δ φυδίιον [ἰτοτα Πιηΐ εγδί) 242. 

ἀπἸέσϑω ἐν πιαραξιφίδι] καὶ ἀπηται: 

ὋΝ ' 
γυναῖκας, χαὶ παλλακὰς} ἐπα παλλακας 

και γυναῖκας 247. τπαλλαχὰς καὶ γυναῖκας ΑἸεχ, καὶ ταλλα- 

κῶς] α καὶ 44. ἐξ Ἱερεσαλὴμ)} εν ἱερέσαλημ ΧΙ, 29, 44, ς2, 64, 
γ4)γ.92, τού, 1195, 1209.1347) 144. 216, 242, 444. ΟΔῖ. Νίς. , ἐξ 

γυναϊκας Α πῃ. Ι. 

Οοάεχ υπύϑ ϑεγρὶ. μετῶ τὸ ἐλιϑ)εῖν αὐτὸν] μετὰ τὴν ἔλευσιν αὐτῷ 
δἷδν. ἐκ Χεξδρών] εἰς Χεξρὼν 11], ςό, 247: ἐν Χεδρων 544. . τῷ 
Δαυὶδ ἔτι] ετι τῳ Δαυιδ 247. ΑἸεχ. τῷ Δαυὶδ ἄλλοι ἔτε ΑἸ. Σ- 
Δττῃ. ΕἘἀά, αὐτῷ 5[αν, Οἴἶζορ. 

ΧΙΝν. Καὶ ἈΞ ΒΌΜΕΝ Ἱερουσαλήμ!) Εἰ ἀπε πορεΐπα φογιρπ φμὶ παιὶ 

μπὶ εἰ ἱπ ϑεγμ αίονε Ψυὶσ. ταῦτα τὰ ὀνόματα ταῦτα εἰσὶν ὀνόμα- 
τα Ατπι. ᾿. Ασηι. ΕἘά. τᾶτό ἐἔςι τὰ ἀνόματα Οεοῖρ. ὀνόματα 
τῶν] ονοματὰ αὐΐων τῶν τοό. τῶν γεννηθέντων αὐτῷ] των νιων αντε 
τῶν γεννηϑεντων 829 93. ΡγρΠλϊτ. τῶν υἱων αὐτὰ 1ο8. γεννηθέντων 

υἱῶν αὐτῷ Ατπι. 1. Αται. Ἐά., γεννηθέντων] γενηϑέντων 1:8. αὖ- 
τῷ αὐτὰ 24ς. αὐτῶν ΑἸή. ἦν Ἱερεσαλήμ) -[ τεκνὰ Δαυιδ δεκα 
τριῶ το, 82, 93, 1Ιο8. -[ εΔάεπΊ, πῇ καὶ τριὰς 58. εἰς Ἱερδσαλὴμν 

τεχνὰ Δανιδ δϑεκατρια 6. εἰς ἱερεσαλημ, τεχνων ΙΚὉ 246. εἰς ἱερεσα- 
λημ 24)η. Σαμμᾶς) Σαμαα ι0, 82, τοϑ. Οομηρ!. Σαμες ς2,71- 
Οεογρ. ϑίαν. Σαμαλ 93. Σάμξὲ ς8. Σαῦξε247. Σαμμαὶ. ΑἸεχ. 
ϑανια Νς. Σαμμὲς--Νάϑαν ἴῃ οοπι. τ6.} Σαμμαὰν Ὥα Ἐσιδὰϑ 
Ναάϑαν Ατῆι. 1. ἔς, πἰῇ Σαμαᾶϑ, Αγ). ἙΕά. καὶ Σωξδά6] Ιεσσε- 
μᾶν 19. α καὶ 44,106, Σωξας 71. [Ιεσσεξαν 82, 93, τιο8. Σω- 

δὰ ξ] Σωξαϑαν 111. Σαδαῷ 247). Σωξαδὶ Θεοτρ. καὶ Νάϑαν} 
α και το, 44) 719, 82, 93, τού, ,οΒβ. καὶ Σαλωμὼν} Σαλομων 19. 
Σαλαμὼν 44. Σαλομᾶν 71. κα κᾶι 82, 93; τού, τιοβ. Σαλωμὼν) 

Σαλαμανα 29... Σαλαμᾶν 52, 5 ξγ. 74) 120, 1345 1447) 436, 242. 
Σαλομων 98. ΟΟτΏΡ]. Σαλάμων 123. (ἴ. Νίς. Σαλαμαὰν και Ἐλ- 
φαλατ 243. Σαλαμιαν 245. Σολομὼν ϑίαν. 
χν. Καὶ τ᾿, 25,3.,.4.1., 71. Καὶ Ἐξεὰρ διο. μὰ βη. (ΟΠΙ. 

16] Ιεροραδ. Ελισσεε. Ελφαδατ. Ναγεϑ. Ναφεϑ. Ιωναϑ. Σαμυς. 
Βααλιλαϑ. Ελιφαλαϑ. 19. ἥς, ἰῇ Ιεδααρ, Ελισεε, εἰ Ιαναϑ', συπὶ 
Ιαδεγ {ὠρετγίογ. τοϑ. Ιεδααρ Ελισσας Ἑλφαλατ Ναγαίξ Ναφεκ 

Ιεφιε Ελισαμας Ἐλιδαε και Ἐλιφαλαϑ. 44. ὥς, πἰᾶ Ναγιξ, εἰ Ελι-͵ 

φαλεϑ, τοό. Ιεδααρ, Ελισεε, Ελφαδατ, Ναγεϑ, Ναφεϑ,, Ιαναϑ, 
Σαμυς, Βαλειδαϑ, Ελειφαλαϑ. 82. ἄς, οὑπὶ Ναγεδ ργοὸ Ναγεθν 
Σομυς ρῖο Σαμυς, εἰ Βααλειδαϑ' ρῖο Βαλειδαϑ, 93. καὶ Ἐλφαλατ' 
καὶ Ιεδεαρ και Ἐλισαμὰ καὶ Ναγεδ καὶ Ελιδχε και Ἐλιφαλαϑ ο8. 

Εἰ )εδαῤαν, εἰ Εἰζμα, εἰ Νερῆφρ, εἰ Καράϊα, εἰ Εἰζίαπια, εἰ Εἰιοάα, εἰ 
Εἰ ρλαϊειά. ΜΕ. ἜἘδεαρ) Ιεδααρ ΧΙ, ς2. (ςς. (δ ρ ςοττ. ἴῃ Ἀ δῦ 
Αἱ, π.} 71») 74, 92) 1199 120, 123») 134) 144) 236, 242, 244. (ογῃρὶ. 

Οδι. Νίο. [Ιεδεαρ 29, δύ, 1 ς8, 243, 246. Ιεδααλ 64. Ἑυξαρ 24ς.- 
[εδαρ 247. ΑΙεχ. καὶ ᾿Ελισεὴ] καὶ Ελισες Ἠ], 29, ς5, 71, 745» 
110, 120, 1219) 134) 144) 2306, 242, 243, 247. καὶ ἕλισει ΧΙ]. ΑἸεχ. 

καὶ Ἑλισσες 92. καὶ Ελεισαε 24ς. καὶ Ἑλισεε 546. α Οϑοῖχ. καὶ 
Ἐλισσεὲ ϑῖν. Οἷτοσ. Ἐλισεὲ το. δὰ Άη. οοα;. τ6.} Ελισϑξ Ελ- 
φαλαϑ 64. Ἑλισσεε Ἐλφαλατ, Ναγεῦ, Ναφεκ Ταναϑελ, Σαμίς, 
Βαλιδαῦ, Ἐλιφαλαϑ 244. Ναφὴγ καὶ ἸΙαφιὲ καὶ ̓ Ελισαμὰ καὶ 

ῬἘλιαδῶ καὶ ᾿Ελιφαλὲτ καὶ Ἐλισεέ. Οορ καὶ Ναφὲκ δίο. δὰ 
βΆη. «οοπι. 1τ6.] καὶ Ελφαλατ. Ναγαιμ. καὶ Ναφεκχ. καὶ Ϊεφιε. καὶ 
Ἑλισαμας. καὶ Ελιδαε. καὶ Ελιφαλαϑ. ς2. ἔς, οὐπὶ Ναγαιδ ριῸ 
Ναγαιμ, 120, 144» 236. ἢς, αὐτὴ Ναθαιγ ῥτο Ναγαιμ, εἴ Ελιαδὲ 
μῖὸ Ελιδαε, 242. καὶ Ναφὲκ, καὶ ᾿Ιεφιὲς] και Ἐλφαλαϑ, Ναγαιδ, 
και. Ναφεχ, καὶ ἴεφιε 74. ὥς, ηἰῆ, Ελφαλατ, 123) 134. (αἴ, Νῖς. 
Ναφὲχ] Ναφὶκ Αἰά. Ναπὶγ Οεονξ. ᾿Ἐναφὴκ 5ᾶν. Οἷἶτορ.0.  ἾἸε- 
φιὲς1 Αφιε 111. Ιεφιξ 29, 55») 715 929 12191 ς8, 243. ΑἸά. ϑῖαν. Μοίᾳ. 
Ιαναϑ ςό,246. Ιεφϑιε το. Ιαφεια 245. Ιαφεν 247. ᾿Ιαφιὰ ΑἸεχ. 
Ἰεπεὲὶ Θοοῖρ, Ἐφιὲ δίαν. Οἴτος. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β.. 

καὶ ᾿Ελιδχὲ, χαὶ Ἐλιφαλᾶϑ, ἸΣαμαὲ, ᾿Ἰεσσιξᾶϑ, Νάϑαν, Γαλαμαᾶν, ᾿Ιεξχᾶρ, Θεησᾶς, Ἐλφα- 

λὰτ, Ναγὲδ,. Ναφὲχ, Ἰανάϑαν, Λεασαμὺς, Βααλιμὰν, Ἐλιφαάν.) Καὶ ἤχεσαν οἱ ἀλλόφυλοι 
ὅτι χέχριφαι Δαυὶδ βασιλεὺς ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἀνέξησαν πάντες οἱ ἀλλόφυλοι ζητεῖν τὸν Δαυίδ. 

ν».'» ν Ν ΖΡ ᾿ . Νν 
χαὶ ἤχεσε Δαυὶδ, χαὶ χατέδη εἰς τὴν ππεριοχῆν.. Καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παραγίνονται, χἀὶ συνέπε-. 

σαν εἰς τὴν χοιλάδα τῶν Τιτάνων. Καὶ ἠρώτησε Δαυὶδ διὰ Κυρία, λέγων, Εἰ ἀναξῶ πρὸς τοὺς 

ἀλλοφύλες, καὶ ππαραδϑώσεις αὐτὲς εἰς τὰς χεῖράς μου; χαὶ εἶπε Κύριος πρὸς Δαυὶδ, ᾿Ανάξαινε, 

ὅτι πταραδιδὲς πταραδώσω τὰς ἀλλοφύλες εἰς τὰς χεῖράς σον. Καὶ ἦλθε Δαυὶδ ἐκ τῶν ἐπάνω 
διαχοπῶν, χαὶ ἔκοψε τοὺς ἀλλοφύλους ἐκεῖ" χαὶ εἶπε Δαυὶδ, Διέχοψε Κύριος τὲς ἐχϑρὲς ἄλλο.-. 

φύλες ἐνώπιον ἐμξ, ὡς διαχόηηεται ὕδατα" διὰ τᾶτο ἐχκλήϑῃ τὸ ὄνομα τῷ τόπου ἐκείνου, ᾿ πάγω 

διαχοπῶν. 
ρ᾿ 5. νΝ Ν Ν 

Καὶ χαταλιμπάνεσιν ἐχεῖ τοὺς ϑεᾶς αὐτῶν, χαὶ ἐλάξοσαν αὐτὸς Δαυὶδ χαὶ οἱ ἄν-. 
ΓΝ - ρ “ Ὰ, ’ 3 ἴω 

ὃρες οἱ μετ᾿ αὐτ. Καὶ προσέϑεντο ἔτι ἀλλόφυλοι. τοῦ ἀναξήναι, χαὶ συνέπεσαν ἐν τῇ κοιλάδι. 
“ 9 “ Ν Ν Ψ ΄, 3 2 ΄ 2 ΄ 

τῶν Τιτάνων, Καὶ ἐπηρώτησε Δαυὶδ διὰ Κυρία" χαὶ εἶπε Κύριος, Οὐχ ἀγαδήσῃ εἰς συνάγτησιν 

ΧΥῚΙ. Καὶ Ἐλισαμὰ δος. δὰ ἤη. ςοπι.} Ἐλισαξα, Ελιδαε, και 
Ἐλιφαλαϑ γ1. Ἐλισαμὰ] Ἑλισαμαᾶς γ4, 92, 134. Οδῖ. Νῖς. 

Ἔ και Ναγεδ 243. Ἑλισαμαν 446. ἸΙελιαμᾶὰ Οεοτρ. Ἰελισαμὰ 
8ίαν. Οἴτορ. ᾿Ελιδαὲ] Ἐπιδαε 11. Ἑλιδαν ΧΙ. Ελιδαδ ςό, 446. 

Ἐπιδας ται. Ἐπιδαι24ς. ἘΕλιαδωε 247. Ἰελιδαὲ Θδοτρ. ᾿. Ἐλι- 
φαλὰϑ] Ελιφααϑ ΠΠ|, τ2τ. (οπιρί. Ἐλιφαϑ 246. Ἐλιφααλ 247. 
Ἐλφαλὰϑ ΑΙά. ᾿Ελπαλαϑ᾽ Θεοῦ. Σαμαὲ] ργεαπιῖῖ. καὶ (εἰ ᾶς 
ἴῃ ἴξ4ᾳ.) δῖαν. Οὗτος. Σαμαὲ--- Ἐλιφααϑ] α ουπὶ ἱπιεγπχεὰ. 20, 
ξζ, ςύ, γ4,) 925 110) 123) 134) 18, 243. ΑΙεχ. (δῖ. Νίο. ἸΤἸἸεσσι- 
689] [εσσειξαϑ' 11. Ιεσσειδα 245. Ἰεσσξὰϑ Θεοῦ. Ἐσιδαϑ' ϑ8ῖδν. 
Οἴτος. Ἰεσιξὰϑ' ϑίαν. Μοῷ. Γαλαμαὰν)] Γαλομαὰν ΑἸά. 8ϊαν. 
Οἴτορ. Γαμαὼν Ατπι. τ. καὶ Γαλαμῶν Θδογρ. Ἰεδαὰρ] Ἑδαὰρ 
Ἀπη. ᾿. ᾿Ἐδαὰρ Οεογς. δ8ϊαν. Οἴἶζος. Θεησξς} Θενσους 54ς. 
Οεοῦρ. Θεμεσὰς τη. τ. Αστῃ. Εα, Θεησξς, ᾿Ελφαλὼτ] Θεη- 

θουσελφαλὼν (ἢς) τ2:. ΑΙά. Θειϑεσὲλ Φαλαὰϑ δῖαν. Οἶτοςσ. Ἐλ- 

φαλὰτ) Ἑλπαλῶτ Αἴπι.. τ. Ἰελπαλᾶτ Απη. Εά. Ἐλπαλαϑ' 
Θεοῦ. ἘἘλιφαλαϑ᾽ ϑδῖδν. Μοίᾳ. Ναγὶδ] Ναγεβ τῶι. ΑΙ, 
Θεοῖς. διαν. Τιναγεὸ 44ς. Ναγὲ Ατηϊ. τ. Ναγὲδ᾽ ὅχο. δά 
ἤη. οοπ.} ΧΙ. Ναφὲχ] Ναφεκι 5ζ4ς. Ναπὲκ Ατση). σ. Ασῆι. 
Ἐὰ. Ἐλπὸπ, Ναιὲκ Θδοσρ.0 Ιανάϑαν] Ιαναϑα 11. Αναϑιαλεῶ 
24ς. ᾿ἸΙωνάϑαν Αἰά. Οεοτρ. δῖαν. Οἴτορ., Ἑναϑαὶ Ατη). τσ. ἾἸεν- 
ναϑὰ Ατπι, ἘΔ. Λεασαμὺς] καὶ Ασαμυς τατ. Σαμὺυς φᾷς. καὶ 
᾿Ασεμὶς ΑΙ4. ᾿Ελισαμὶς Ατπι. τ. Ἰπλισαμὲς Ατηι. Ἑά4. καὶ Ἐσεμὶς 
(εογρ.. α δῖαν. Οἴτορ. καὶ Λεασαμὶς δῖαν. Μοίᾳ.ἁ. Βααλιμὰϑ] 
Βααλειμαϑ 11. Βααληξαϑ'24ς. Βωαλιμαὰϑ ΑΙά. Θεοτρ. Βαλι- 
δὰτ᾽ Αται, :. Βαλιδὰδ Απη. Εἀ. Βοαλιμᾶϑ' δῖαν. Οὗτος. ἘΛλι- 
φαϑ] Ελειφααϑ Π. Ἐλείφω 244ς. Ἐλιπατέτ Ατη), τ. Ἐλιπαλέτ 
Ασα. Εὐ, Ἐλιπάπ' Οδοτρ. 

ΧΌ]. οἱ ἀλλόφυλοι 19] α οἱ 11], ξ 7) 1.8. ΑΙεχ. κέχριςα} 
ἐχρισϑὴ 64,344. κέχριται τς8. ἔχριςαι ΑἸά, βασιλεὺς] βασι- 
λευειν ξς. εἰς βασιλέα Θεοτῃ. εἰς βασιλείαν δῖαν. Οὗτορ. ἐπὶ 
Ἰσραὴλ], α ἐπι τοϑ. Οοπιρὶ. ἐν Ἱερεσαλὴμ ϑίαν. Οἷτορ. πάντες 
οἱ ἀλλόφυλοι] α οἱ αλλοφυλοι 445) 71. λα παντεῖ 82, 93. 1οβ. Οομρὶ. 
δῖαν. Οὗἶτορ. λοι 544.24ς. ζητεῖν] ζητᾶῆντες 8]1ν.Οἴἶτορ. τὸν 
Δαυιδ] αὶ τὸν 44. καὶ ἤκεσε ὅζο. δὰ ἔπ. σουῃ.] καὶ ἀκέσας Δαυὶδ 
κατέξη εἰς τὰ μέρη δῖαν. Οἶτορ. καὶ ἤχεσε Δαυὶδ] α 246. 
ΧΟ. παραγίνονται} παρεγενοντο. 1Ὁ, 825) 93; 1Οϑ8, 24. Οοπιρῖ.. 

“αραγινωῦίαι 242. ἦλϑον (ὑϊ ἀπίολ, εἴ. Πομ τᾶτο ἰῃ (644.). Αγῃ. σ. 
Ασγη). Ἑά4. Οεογρ. ϑἷαν. συνέπεσαν) συνηχϑῆσαν ΧΙ. συνέπεσον 
445 74, τού, τοϑ, 123, 134),230, 246. Οοπηρὶ. Οας. Νίς, ἀφικνᾶντο 
χαὶ ἐπέπεσον Αττη. τ. Ατην. Εἀ. συνηϑροίσϑησαν 8ῖαν. εἰς τὴν 
κοιλάδα] ἐν τῇ κοιλάδι ϑῖΙν. Τιτάνων] τιτανων 26. 

ΧΕΙ͂Χ, διὰ Κυρίου] ἐν Κυριῳ ΧΙ. δια τα Κυριε 44) 64, ττο) 247. 
ΑΙά. γον Κύριον 82, 939 1ο8. Οοιρί. ϑϊαν. παρὰ Κυρίᾳ (ῆς νέγ, 

23.) Ατῃ, στ. Ασπι. Εὰ. λέγων] 44. Εἰ ἀναξω] ες καταξω 
247: πρὸς τοὺς ὠλλοφύλεςε] εἰς τες αλλοφυλυς οΒ. ἐπὶ τὰς ἀλλο- 
φύλους Ατίη. 1. Ασηι. Εὰ. καὶ τσαραδώσεις) α καὶ 8ϊαν. Οἴτορ. 
παραδώσεις} εἰ τοαραδωσεις 82, 93) τοϑ. Οομρρὶ. εἰς τὰς χεῖρας 
μον] α τὰς 445 ὅ45 119, 121. καὶ εἶπε ὅζο, δὰ ἤη. ςοτη.] α (μαθεὶ 

καὶ εἶπε Κύριος. πρὸς Δαν! δὴ κα 24}. 
πρὸς Δαυΐδ] α 71... Ἀνάβαινε] ἀναξέενε 24ς. ὅτι τπαραδιδὲς δες, 
αὐ ἔπ. ςοτ.} α 44. παραδιδὰς παραδώσω] κα παραδιδας γ1. πα- 
μαδιδὼν παραδώσω 24ς. τοὺς ἀλλοφύλους 49] αὐτὰς γι, 93, 1οβ. 
Φοπιρι. ὶ 

ΧΧ. Καὶ ἦλθε} καὶ εἰσηλϑε ΧΙ, Δαυ)δ) Λλ 44. ἐκάνω] 

. 74. 

ἄνω 246. διακοπὼν 19] διακοπῆων 74, 95, (οϑ, 236, 242. Οἱ. Νίς. 
ἢς ἰπ6.} τού, 120, 1345) 144. μερῶν ϑίαν. Οἰίορ. 

Ἔ Κυριος 242. και διέκοψε 247. ΑἸεχ. καὶ ἔκοψε---Διέκοψε Κύ. 
ριος} καὶ ἔκοψε Κυριος 436. καὶ ἔκοψε τοὺς ὄλλοφ. ἐκεῖ] εἰ δεγοκει 
ἐος ἰδὲ. Νεῖ. 1,Αῖ. εκ Μ58. Οὐχ. π. 9. τοὺς ἀλλοφύλες] αὐτες 91, 
1οϑ8. Οομρὶ. ἐκεῖ] Χὶ. - Δαυιδ 93. Ῥτδοτηἶε, Δαυὶδ Οομρὶ. 
καὶ εἶπε Δαυὶδ] " 236. καὶ Δαυὶδ εἶπεν ΑΙ. ΔΙιέκοψε] διακοψει 

τὲς ἐχϑρὲς] τας εχϑρες μου 247. τὲς ἐχϑρὲς--ἐμξ] τοὺς 
ἐχϑρες μου ἐνωπιον μοὺ ΧΙ, 44) τό, 64) 74, 82, 92, 93, οΒ, τού, τοβ, 
110) 134) 144) τς8, 236, 242, 243, 244, 246. (οπιρί. (αι. ΝΊς, ἔς, 
ἤπε μον ῥτΐοιε, ἐς. ἐχϑρὲς ἀλλοφύλες} ἐχϑρες μου 29, ς, 1, 

ΚΕΦ.ν, 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

23. 

καὶ ἔκοψε] "ἢ 

120, 24ς. Ατῃ, 1. Ατπι. Ἐά. ἐχϑρας μου τες αλλοφυλες 121, 123. 
ΑΙά. Αἰεχ. Οὕδογρ. 5'1αν. ἐνώπιον ἐμξ] ενωπιον μου 123. ὡς 
διακόπηεται] ὡς διεκόπΊ)οντο Αττῃ. τ. Ατὰ. Ἑά. ὕδατα] τα ὑδατα 
ςς) 1τοϑβ, 436, 242. (Οἴηρὶ. δια τῆτο--- Ἐπάνω] δια τὰ τοπὰ ἔχεινα 
ἐπάνω ΧΙ. διὰ τῶτο ἐκλήθη] καὶ ἐεκληϑὴ 44. 

ΧΧῚ, καϊαλιμπάνεσιν) καταλειπεσιν᾽ το, 82, 93, τοβ. Οοηρί. 
κατέλιπον ΑΥὐπι. 1. Ατπι. Εά, Οεογρ. ϑίαν. ἐκεῖ] α (Βῖς 247.) 
δῖαν. Οἴἶτζορ. τὰς ϑεὲς} ργῷτηἶτ. οἱ αλλοφυλοι ᾿ςό, 82, 93, τοϑ, 
246, 247. Οοπρί. Οεοτρ. δίαν. Οἷἶγορ. ργαβ πηι. δα θπη Ἰηϊοῦ Ὡποὺς 
δῖαν. οῖ. αὐτῶν] -᾿ ἔκει 247. αὐτῶν Αἴεχ. 
δὲν ΧῚ, 29, ςύ, γ1,) 98, τού, 121) 123) 134, 144, 516, 242,241, 24ς, 
246,247. ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. ΝΊς. Αὐτη. τ. Ασγπ. Εα, δῖαν. ελαδον ςς, 
64; 74. 12ο. λαμᾷξανεσιν 82, 93, τοβ. Οσπιρὶ. ἐλάξοσαν---καὶ 
συνέπεσαν ἷπ ςοπι. ἴ64.] ἔλαξον (ῆς) Δανιδ αὐτὰς και τροσεέϑεντο ἔτι 
τὸ ἀναβηναι και συνέπεσον 44. αὐτὲς Δαυὶδ] α Δαυιδ 246. ΤΥ. 
ΑΙεχ. ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτϑ] ἀνδρες αὐτὰ. χαὶ λέγει Δανιδ κατα- 
καυσατε αὐτὸς ἐν τυρι 10, 82, 1οϑ. ἔς, πἰῆ καακαυσετε, 93. ανδρες 
αὐτὰ 20, 3, 64, γ4, ο8, τού, 120, 134, 144) 247. ( Οπιρί. ανδρες 
αὐτϑ. καὶ εἰπε κατάκαυσαι αὐξς ἐν πυρι ς2, 71, τς8, 236, 242. ΟἈΐ, 
Νίο. ἢσ, οὑπὶ κατακαύσετε ῥτὸ κάτακαυσαι, «46. - καὶ εἰπεν" 
καϊακαυσατε αὐτες ἐν πυρι τό. -ἰ- καὶ εἰπε κατακαυσαι ἄυτες ἔν 
πυρι 123. ανδρες αὐτε, καυσαι αὐτες ἐν σύυρι 243. -Ἐ- και εἰπε Δαυᾷ 
καΐακαυσαι αὐτὲς εν πυρι (544. τηλτρ.) ΑἹά. ανδρες αντε καὶ εἴπαν 
κατακαυσετε αὐτὲς ἐν συρι 24ς. ἄνδρες αὐτῷ καὶ εἶπε κατακαίε αὐὖ- 
τὰς ἐρ πυρί δῖαν. Οὗἶτογ. καὶ εἶπε Δαυὶδ κατακαΐε αὐτὲς ἐν τυρί 
Ὁ ΠΟΙΠ18 ἱποίυ, δῖαν. Μοί. , 

ΧΧΙ. ἔτι ἀλλόφυλοι] οἱ ἀλλοφυλοι το. 
φυλοι ςύ, 436, α4ς, 246. (οπιρ!. ΑΙἰά. τῇ ἀναδῆναι] , τὰ ςό, 93, 
1085. συνέπεσαν) συνηχϑησαν ΧΙ. Απη. τ. 4114 τλπίθηι ποη 
ΟΠΊΏΕ8. συνέπεσον 74) τού, τοϑ, 120, 123, 134) 144), 236, 242, 246. 

Οὐοπιρὶ. Οδι. Νίς. ἔφησαν ϑῖαν. Οἴἶτορς. ἐν τῇ κοιλάδι} ἐπι τὴν 

κοιλάδα 93) 1ο8. (πρὶ. ἕν κοιλάσι Οοάεχ ὑπι5 ϑεγρίϊ. ' 

᾿ ΧΧΠῚ, Δαυὶδ], ςς. δια Κυρίου] δια τα Κυριε 44, το. 
Ἔ λέγων 93. παρὰ Κυρίε Ατηι. 1. Ατηι. Ἐ4, Κύριον Οεοτρ. ϑίαυ. 
καὶ εἶπε] λέγων, εἰ ἀνάξω προς τῆς ἀλλοφυλες, καὶ παραδώσεις αὐτους 

εἰς χειρὰς μον; καὶ εἶπεν ςό, 71, 24ς, 246. ῆς, πΙῆ τας χείρας, 64, 
98, 119, 198, (243. Ὁ 33) πιᾶγρ. 244. ΑἸά. καὶ εἰπὲν αυτω 93, τοϑ. 
(οπιρὶ. ...... δὲ ἀὐεεπέίανε εοπίτα Ῥλιϊῆαος, εἰ (αὶ ἰγαάας δος ἱπ πάπκε 
πόας ἢ. .ςςς Μεῖ. [μΑϊ. εκ Οοά. Θετγηι. 7. καὶ λέγει εἰ ἀναξῶ ἐπὶ τὲς 
ἀλλοφύλες καὶ παραδώσεις αὐτὲς εἰς χεῖράς μου καὶ λέγει Ατγπι. 1. 

ἀλλόφυλοι] οἱ αλλο-. 

ἐλάξοσαν] ελα- 

Αγ. ΕΔ. εἰ ἀναξῶ ἐπὶ τὰς ἀλλοφύλες καὶ παραϑώσεις αὐτὲς εἷς 
τὰς χεῖρας μου καὶ εἶπεν αὐτῷ Οεογρ. ἤο, πἰῆ πρὸς τοὺς ἀλχλοφύ- 
λες, ϑιαν. Οὐκ ἀναδήσῃ] ου καταδηση οΒ. εκ ἀναξησέι 24ς. ἐκ 
ἂν ἀναδήση ΟοπρΙ. ἀναβήσῃ] καταθησὴ 241, 247. εἰς συνᾶγ- 
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κεΦ. . 

ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Β. 

24. αὐτῶν, ἀποξρέφα ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ παρέσῃ, αὐτοῖς πλησίον τϑ χλαυδμῶνορ. Καὶ ἔςαι ἐν τῷ ἀχᾶ- 
σαΐ σε τὴν φωνὴν τϑ8 συγχλεισμδ ἀπὸ τοῦ ἄλσες τοῦ χλαυσμῶνος, τότε χαταθδήση πρὸς αὐτοὺς, 

ὅτι τότε ἐξελεύσεται Κύριος ἐμπροσϑέν σὰ χόπ]ειν ἐν τῷ «πολέμῳ τῶν ἀλλόφυλον: Καὶ ἐποίησε 
Δαυὶδ χαϑὼς ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριος, καὶ ἐπάταξε τὰφ ἀλλοφύλες ἀπὸ Ῥαδαὼν ἕ ἕως τῆς γῆς 

25. 

᾿ οἵ ἰος. οἷϊ. 

Γαζηρά. 

ΚΑΙ συνήγαγεν ἔτι Δαυὶδ πσάντα γεανίαν ἐξ Ἰσραὴλ, ἰ ὡρ) ἑδδομήκοντα χιλιάδας, 

χαὶ ἐπορεύϑη Δαυὶδ χαὶ πτπᾶς ὁ λαὸς ὃ μετ᾽ Ἔν ΤΕ π ̓) ἀπὸ τῶν ἀρχόντων ᾿Ιόδα ἐγί ἀναξδάσει)τοῦ 
ἀναγαγεῖν ἐχεῖϑεν τὴν χιξωτὸν τῇ Θεξβ, ἐφ᾽ ἣν ἐπεχλήϑη τὸ ὄνομα τῇ Κυρίε τῶν δυνάμεων χαὺ- 
ἡμένου ἐπὶ τῶν χερεδῖ ν ἐπ᾿ αὑτῆς. Καὶ! ἐπεδίδασαν δὴν χιξωτὸν Κυρίου ἐφ᾽ ἅμαξαν χαινὴν, χαὶ 

ἢν αὐτὴν ἐξ οἴκου ᾿Αμιναδαδ τοῦ ἐν τῷ βενῷ" χαὶ ᾽Οζᾷ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῷ υἱοὶ ᾿Αμιναδὰδ 
ἦγαν τὴν ἅμαξαν σὺν τῇ χιξωτῷ, Καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπορεύοντο ἕμπροσϑὲν τὴς χιξωτ. 

᾿. ΄Ης 2 ΄ ’΄ ἤνοο Ἕ; 

Καὶ Δαυὶδ χαὶ υἱοὶ Ἰσραὴλ “ππαΐζοντες ἐνώπιον Κυρίου ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἐν ἰσχύϊ, χαὶ 
3 ὌΧ, . » ΄ .. » (δ 5, νὴὦο᾿ τάν, ΝΣ δά ΤΌΝ 3 5», ω- 
εν ῳόκις., καὶ ἐν χιγυραιίς, χαὶ ἐν να λα!ς, χαὶ ἐν τυμπάνοις, χᾶν εΥἦ χυμ αλοις, χαὶ ἐν αὐλοίφ. 

τησιν αὐτῶν} ἱπ οζευγίαπι εογμσι ὅγγ. Βα- ΘΌΥ, 
ἀποςρίφε Οεοτρ. δ8ιαν. ἀπ᾿ αὐτῶν] Παθεῖ ἀπ᾿ ἴῃ ομαγαέξ. πηγίποτς 
ΑΙεχ. καὶ ταρέσῃ αὐτοῖς] α αὐτοῖς 12ο. καὶ ταρεέσει ἀπ᾿ αὐτῶν 
24ς. καὶ ἐλεύσῃ εἰς τὰ ὀπίσω αὐτῶν Αγπν. τ. Ατπι. Ἑά. καὶ τροσ- 
ἐλεύση πρὸς αὐτὲς 85[4ν. Μοίᾳ. τοαρέσῃ] ταρηση 64. πορευσει 
93. ὥαρεσει τοῦ. τριπεσῃ ς8. ΑΙεχ. περᾶσαι 442. προσελεύ- 
σῃ ϑίαν. Οἶτορ. αὐτοῖς πλησίον] ὀλίγω πλησίον ϑῖαν. Οἴτορ. 
πλησίον] ἐξεναντιας 44) ζ2, 74, 925) τοῦ, 120, 134) 144, 536, 242. 
δι. Νῖίο. λ 46. ργαγηῖϊτ. ως εἐλϑειν 24). τλησίον τῇ κλαυϑ- 
μῶνος] κατεναντίον εν ταις φρουρησεσι ΠΊΔΤΡ. 243. τῇ κλαυϑιμῶνος] 

τὸ κλαυϑμονος 242. τῆς κοιλάδος τοῦ κλαυθμῶνος ϑίῖαν. 

ΧΧΙΝ. Καὶ ἔγξαι--τῷ κλαυϑμῶνος} αὶ τ21. 

ὅτε ἀκέσεις Αταν. τ. Ατηγ. Εά. Οεοτν. δϊλν. ἀκᾶσαί σε] κα σε 242, 
24ς, 247. Ομγγίοῖε. νὶ, 448. τὴν φωνὴν] τὴς φωνης 98, 245. τὴν 
φωνὴν---κλαυϑμῶνος] “ον ἤοομπι ρίαπόι ες ἐίογεσι, (μι δίαίμη ὧδ βυϊς κἰμ- 

Ψεῖ. 1,Αἴ. εχ (οὐ. Οετπ!. η. 9. τῇ συγκλεισμξ-κλαυϑμῶ- 

ν05] τὰ ἀλσες συγκλείσμε κλαυθμωνος 247. σνγκχλεισμδ} συνσεισ- 
μου ΧΙ. συσεισμδ 19, ς6,93. συσσισμξ 29. σεισμδ 44η 82, ο8, 

“46. Ομεγίοί. 1. εἰ. συσσεισμα ςς5) 64) 715 745) τοῦ, 1ο8, 110, 120, 

134. 1445υ1 58, 343, 344. Οοπιρί. ΑἸά. συνκλεισμει 24ς. ϑορύξου 
8ϊαν. ἀπὸ τοῦ ἄλσες}) α απο ΧΙ, 20, 445) ς 5) 56, 64, γῖ, 745 98, 

τού, 110) 120, 1345 18, 2206, 243» 244) 24ς. ΑΙά. Αἰεχ. Ατγηϊ. 1. 

Απῃ. ἘΔ. ϑίαν. Οἴτορ. τῶν αλσὼων 19, 82, 93» 108. (οτηρ!. α Ογ- 
τοῦ κλανϑιμῶνος ῥγαεπιϊτῖ. καὶ ΧῚ. α 8[αν. ΟἸπορ. 

τότε καταδήσῃ] τοτε καταξησει τ9. τότε τοολέμες ΟὨτγίοἵξ. ἰος. οἶξ, 
πρὸς αὐτὲς] εἰς τον τσολεμον 19, 82, 93, 108. Οοηρί. ἔμπροσϑέν 
σου] ἔν τροσϑέν σον (Άς) 242. κα σου 236. κόηπ]ειν] τυπῆειν 82, 
93, τοϑ. Οοπιρὶ. ΤὨεοάοτεῖ. Ὁ. 18. 'π 2 δρ. κοπἼων 929) 123, 1.44) 
436. (δῖ. Νίο. ρῥγωπιῖτῖ. τὸ οϑ. κοπἧον 2452. συγκοπῆοιν 247. 

ΧΧΨΥ. ποίησε] ἐποιησεν αὐτὼ ςςξ. Δαυΐδ] κα 246.τοὸοὶ καϑὼς] 
καϑαὰ 7γ1. ρῥγϑπη. βτὼς 82, 93» το8. Οοπιρΐ. ἐνετείλατο) ῥτϑ- 
τηϊϊτ. καὶ Ατπ). 1. Αγπι. Βα. αὐτῷ Κύριος) ΤΥ. 44. κα ἄντῳ 71- 
Κύριος] ο Κυριος 226. πὸ Γαβαὼν--Ταζηρά] κα ἰπ τεχῖα, μαθεῖ ἴῃ 
τρᾶγρ. ἃ Ὀγπηδ π|. Αἰτῃ. 1. ἐς Οαδαοη, εἴχαμε ἀωπε νεπίας Οεπεν. Μ υἷς. 
Γαξαὼν] Χαξαων γι. Γαξαυὼν Αγ. Ἑά. ἕως τῆς γῆς] ἑώς τῆς 
Ταζης 111. α τῆς γῆς 19, 64; 745) 82, 93, 1οϑ, 246. ( οπηρῖ. γῆς 

20. τό, γ1) 98, 119, 1205 134) 144) 18, 243. κα τῆς τοῦ. ἕως 

τῆς γῆς Γαζηρα]) τῆς Γαξης 44. ἕως Γαζήρ Αστη. σ᾿. Απη. Εά. ἕως 

χαὶ τῆς γῆς Γαζίρ ϑῖαν. Οἶτορ. Γαζηρα] Γαξειρα 247. 

ὠποςρέφον) ἀλλ᾽ 

᾽ φΦ 3 “Ὁ φ’ 

ἐν τῷ ἄκᾶσαί σε] 

Ἰσίμπε... 

Ι. ἔτι Δαυὶδ] α ἔτι Θεοτρ. ΤΥ. δῖαν. ἐξ Ἰσραὴλ] εν Ισραηλ 
1. ἐξ Ἰσραὴλ--χιλιάδας] ὡς εδασιλευσεν εἴκοσι χιλιαδας 24ς. 
ὡς ἱδδομήκοντα] ὡς 82, 93, τοϑ. τριάκοντα (οπιρ!. Μρικαρίπία 
ϑγτ. Βαι-οῦσ. ὡς ἑπϊακοσίας ϑῖαν. Οἷἶτορ. ἐγίφίπία Ψυὶς. ΧΙ" 

λιάδας} χιλιαδὲς Ἴ21| 242. 

11. ἀνίςη καὶ ἐπορεύϑη Δανὶδ] ανεςὴ Δαυιδ καὶ ἐπορευϑὴ 122, 
447. ΑἸεχ. καὶ ἐπορεύθη] Α καὶ Ἄττῃ. σ᾿. Δαυ)δ] α 71: ὃ 
λαὸς ὁ μετ᾽ αὐτῷ} λαὸς αὐτὰ μετ᾽ αὐτῷ Ατπι. Ἐά. ὁ μετ᾽ αὐτα} α ὁ 
γ4, τς8, ,46, 247. διδεῖ ὁ ἴῃ ςμδγαξε, τηΐποτε Αἰεχ, ὀ καὶ ἀπὸ] 
α και, 93: 1ο8. 121, 1ς8, 247. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Απῃ. 1. Ασπ). Ἑά. 

τῶν ἀρχόντων λτων ᾿ῶῖϊ, ἐν αναξάσει] -[- τε βενξ 10, τοϑ, ϑἷδν, 
Οἴἶζος. .ἐν τῇ ἀναξασει τὰ βυνε «6, 82, 93, 246. κα Οοπιρί. Ργζ- 

4 

τοῖς, χαὶ Αττ). 1. ἀναγαγεῖν} ἄνενεγκχειν 20, 93, 241. ἀγαγεῖν 
44. τοό. ἀνώγειν Αἰεχ. ἐκεῖθεν] α 244. Απη. 1. Απη. Ἐὰ, ἐφ' 
ἣν] ἐφ᾽ ἧς ΧΙ, 24ς. ἐφ᾽ ἦ 247. ἐπεκλήϑη] ἐπεχεκλῆτο 82. τοῦ 
Κυρίου) α τα 11, ΧΙ, 44) τς,» 64, 74,93» τού, 134) 144) 242.) 24ς. 
Οοπηρὶ. (τ. Νίο. τε Θεὲ ςό, 246. Κυρίου τῇ Θεξ Ατπι. τ. Αὐπι. 
Ἑὰ. τῶν δυνάμεων) σαξαωθϑ᾽ τ9, 82, 93. 1ο8. (ΠΡ. καϑημέ- 

γου}] καϑημάνῳ 11. καθήμενοι τοό,. καϑίμενος 24ς. ἐπὶ τῶν] 

Ἂ τῶν 44. 74. 825 9359 1ού, 120, 134) 144) 216, 242. Οῖ, Νίς. ἐπὶ 

τὸν Οὐπηρ. χερεξὶν] χεραδειμ ΧΙ, ςς, ττ0, 1ς8. (δι, Νῖς. χε- 
ραδιμ ςό, γ4, 82, 93. 1ού, τοϑ, 120, 134) 144, 236, 3432) 243, 244, 

246, 247. χερεῦειν 64. ΑΙά. ΑΙεχ. χεραξὶν 'Οεογρ. ἐπ᾿ αὐτῆς) 
ἐπ᾿ αὐτὸν 82. ἐπ᾿ αὐτὴν 93. ἐπ᾿ αὐτὼ 121. λα ϑ(αν. Οἰτορ. 

ΠῚ. Καὶ ἐπεξίξασαν) ρταεπηῖττ. καὶ ἦραν αὐτὴν εἶ οἰκου Αμιναδαξδ 
ταν τῷ βάνω 246.ΎἩ. ἐπεδίδασαν] εἐπεξιξασε 11, Π], ΧΙ, ςό, 64, γιῖς 
τοῦ, 244. 246, 247. ἐπιδίδασεν (η.) 24ς. τὴν κιδωτὸν] αὐτὴν 
τὴν κιξωτον 246.ΎἩ Κυρίου] Ργαεπητε. τα Χ), 122. ΑΙά. τα Θεξ ςς, 
93; 108, 24ς. Οοπηρί. ατοό. ἐφ᾽ ἅμαξα»] ἐπ΄ ἀμαξαν 1Π1, 20, 
ξς, τς. ἤς, ΡγΩΙΠῸ καὶ, 24ς. ἔπι ἀμαξαν όφ, 93. 108, 244, 246, 
247. Οομὶ. καινὴν] κενὴν 121, 24ς. καὶ ἦραν} καὶ ῃρεν 11], 
ό4, 71, 93. 121, 244, 247. Αττα. τ. Αγπι. Ἐά. χαὶ ἤραν--βενῷ 
1ηο 1.7] α ῃἷς 246. ἐξ οἴχ-"}] εἰς οἰκον 11, ΠῚ, τι. ᾿Αμινᾶ- 

δὰθ 15} ᾿Αδιναδὰδ (ῇς ἱπῖτ4) Οοπιρὶ. ᾿Αμινοδὰδ (ἢς ροίξεα) ϑίαν. 
Οὔἶτορ. τῇ ἔν τῷ] τὼ ἐν τῶ 121. ὈΟΟζα] Οζαν (ἢς ροῖεαᾶ ςς, 
247.) ὙΒεοάογει. Ω.. 19. ἴῃ 2 Κερ. Οζαθ γᾳ. Αζα᾿ 236. ΑἸεχ. 
υἱοὶ} οἱ υἱοι 95. υἱοὶ ᾿Αμιναδαθ---ἀδελφοὶ αὐτῷ ἴπ σοτη. {ε4.} 
α οὐπι ἰηζειτηοά, 2425. ᾿Αμιναδὰδ 29] Αμειναδαδ (τα {ἐπιρεγ) 93. 
ἦγα»} ἡγον ΧΙ, 29, ςό, 71, 745 822) 92, 93, 98, τού, το8, 119, 120, 
123, 1345 1,8, 216, 243, 2442) 247. (οπιρί. ΑἸά, ΑΙεχ. (δέ. Νῖς, 

ἥραν τ21, 245. τὴν ἅμαξαν] -" τὴν καινὴν καὶ ἡραν αὐτὴν απ 
του οἰκου Αμιναδαξ ος εν βενῳ οϑ8. -ἔ ελάεπι, ἤπε του, ἴπ πιᾶγρ. {0 Ὁ 
δέ 2432. Ἔ τὴν καινὴν, καὶ ἡραν αὐτὴν ἀπὸ οἰχε Αμιναδαῦ ος ἣν ἐν τῳ 

βένῳ 247. -Ἐ εδάδηι, πἰῇ ᾿Αμιναδαὰδ ἐν βανῷ, ΑἸεχ. σὺν τῇ κι- 
ξωτῷ] - τε Θες 82, 93, 108. (1π ομαγαέξ. πιίπογε Αἰεχ.) Ὑβεοδογεῖ, 
Ἰ. εἷς, - τῷ Κυρίᾳ Οϑογρ. -Ἐ εδάεπη ἰμἴεγ ὑηςο8 δῖαν. Μοίᾳ. 

ΙΝ. Καὶ οἱ ἀδελφοὶ] ῥγαπυῖτ. καὶ Οζα 93, τοΒβ. οἱ οδελφοὶ 
αὐτῷ] α γι. “Ἔνιοι Αμιναϑαξ 82. οἱ αδελφοι Οζαν 247. ἔπο- 

ρεύοντο δις. δὰ Άπι. σοπη.} μαδες ἰπ σπαγαθῃ. τιΐπογα ΑἸεκχ. ἔμπροσ- 

εν] - ἐκ πλαγίων 19, 1τοΒ. “Ἢ χαὶ εκ τλαγίων ςς, 82,93. τῆς 
κιδωτὰ] - τῇ Θεξ Θεοῦ. -Ἐ οδάστη ἱπῖευ υποοβ δίαν. Μοίᾳ. 

Ψ. καὶ υἱοὶ] καὶ ον υἱοῖ 44) τού, 123, 134») 144, 242, 244. Αἴοχ, 
Τα. ΝΊς. καὶ οἱ ανδρες ς6. καὶ πάντες οἱ υἱοῖ 93, 1ο8. καὶ πάντες 
υἱοὶ Οοπτρὶ. σαίξοντες ἔπαιζον Αγ. Ἑά. π᾿αίζοντες ἐνώπιον 
Κυρί:] ἔπαιζον ἐνώπιον. τῆς κιδωτξ Κυρίξ ΑτπΊ. 1. ἐπορεύοντο ἐνώπιον 
Κυρίου τταΐζοντες δῖαν. Οἴἶτορ. το οὐΠῚ ἐπορεύοντο ἴΠἴῈΓ ΠΏΟΡ, δῖαν. 

Μοίᾳ. ἕν ὀργάνοις} ῥταεγηϊττ. καὶ ἰπῖοτ ὩΠςο5 Αἰσχ. ἐν ὀργάνοις 
ἡρμοσμένοις ἐν ἰσχϑν} ἱπ ΟΥΡΏΩΡ πιοαδμίοι (οοποίππαιἐ) ἵἴη 7: ΤΙΣ 

ϑγγ. Βαγ- εῦτ, ἐν ἰσχύϊ] λα Οοπιρὶ. καὶ ἐν ἰσχύϊ, οὐτῃ καὶ ἱπῖοῦ τΠ- 
οος5, ΑἸεχ. καὶ ἐν ὠδαῖς} α καὶ 44. ἐν κινύραι:] εν χινυρῷι 111, 

247. εν κιννυραις 442. κινυρα 245. καὶ ἐν νάδλαις ἃς. δὰ βη. 
οοπ.] ναυλοις και τυμπάνοις κυμδαλοις και αὐλοις 44. ἐν νάβλαις 

εν αὐλοῖς 247). ἐν ναύλαις Ο(ομΡΙ. Αἰά. καὶ ἐν τυμπάνοις) α 121. 

κυμδάλοις] χυθαλοις 242. κυμβάλοις καὶ ἐν αὐλοῖς] κυμθαλοις αλα- 

Καὶ ἀνέςη 

ἢ Ν 

“Ὸ οὐ κὰς 
᾿ δ 



.1445)242. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Β; 

κατασχεῖν αὐτὴν, χαὶ ̓ ἐχῤατησεν αὐτὴν, ὅτι περιέσπασεν αὐτὴν ὃ μόσχος. 

ΚΡ, Σ 

Καὶ σαραγίνονται ἢ ἕως ἅλω Ναχώρ' “χαὶ ἐξέτεινεν ᾿ζὰ τὴν. χεῖρα αὐτῇ ἀπὶ τὴν χιδωτὸν τῷ Θεξ 6, 

Κύριος τῷ Ὀζᾷ, χαὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐκεῖ ὁ Θεός, χαὶ ἀπέϑαγεν ἐχεῖ παρὰ τὴν χιδωτὸν τῇ Κυρία ! 

ἐνώπιον τ Θεδ. Καὶ ἠϑύμησε Δαυὶδ ὑ ὑπὲρ οὗ διέκοψε Κύριος διαχοπὴν ἐν τῷ Ὄξᾷ, καὶ ἐχλήϑη 8. 

ὁ τόπος ἐκεῖνος, Διαχοπὴ Οἶζᾷᾶ, ἕως τῆς ἡμέρας, ταύτης. 

Καὶ ἐϑυμώϑη ὁ ὀργῇ 7. 

Καὶ ἐφοξήϑη Δαυὶδ τὸν Κύριον ἐν τῇ 9. 

ἡμέρᾳ ἐχείγη, λέγων, Πὼς εἰσελεύσεται πρὸς μὲ ἡ χιξωτὸς Κυρίου ; :- Καὶ οὐχ ἐξάλετο Δαυὶδ τῷ το. 

ἐχχλῖγαι πρὸς αὐτὸν τὴν κιδωτὸν διαϑήχης Κυρίου εἰς τὴν. τόλιν Δαυίΐίδ' χαὶ ἀπέχλιγεν αὐτὴν 

Δαυὶδ εἰς οἶκον ᾿Αδεδδαρα τῇ ΓεϑαΐΒ. Καὶ ἐχάϑισεν ἡ χιξωτὸς τῇ Κυρίου. εἰς οἶκον ᾿Αδεδδαρὰ 11. 
τοῦ Γεϑαίου μῆνας τρεῖς" χαὶ εὐλόγησε Κύριος ὅλον τὸν οἶχον ᾿Αδεδθαρᾶ, χαὶ πσᾶάντα τὰ αὐτῷ. 

Καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Δαυὶδ, λέγοντες, Ἑὐλόγησε Κύριος τὸν. οἶχον ᾿Αδεδδαρο, χαὶ πάντα 12. 

τὰ αὐτῇ ἕνεχα τῆς χιδωτξ τᾷ Θεδ' χαὶ ἐπορεύθη Δαυὶδ, χαὶ ἀνήγαγε τὴν χιξωτὸν τῷ Κυρία ἐκ 

τῇ οἶχε ᾿Αξεδδαρὰ εἰς τὴν πόλιν Δαυὶδ ἐν εὐφροσύνη. Καὶ ἦσαν μετ᾽ αὐτϑ- αἴροντες τὴν χιδωτὸν 13. 

λαγμων 247. καὶ ἐν αὐλοῖς] α καὶ 134. καὶ ἰναύλοις (Π 6) 242. 
α' ϑίαν. Θῆτσρ. Μυϊγαϊά εἰΐδπι οπλϊτεῖς μος ΠσπΊπιδίοι, 

ΨΙ. Καὶ παραγίνονται} μαδεῖ καὶ ἴπ οβαγαέξ, τηΐποτε ΑἸδχ. 
ἕως ἅλω] ως ἀλωνων ΧΙ, ςς,) 64.» 71, 98, 119, 244. ΔΙά, εὡς τῆς 
ἄλω ςό, 93, 108, 246. (τρί. εὡς ἀλωνοὸς 123, 247. ΑΙεχ. ἕως 
ὥἄλω Ναχώρ] ἐως ἀλων Ὥδαξ 11. εὡς ἀλωνος Αχὼρ 44, 74, 92, τού, 

120, 121» 134) 144, 4365) 242. (αἴ. Νὶο. εὡς ἀλωνων Αχὼρ 243. 

ἑως αδωνος Ασωρ τὰ Ιεξεσαιε 24-.- Ναχώρ] Νεχωρ ΧΙ. Νωνα- 
χὼρ 29. Ορνα (πιδγρ. Αχωρ) ζ6ό. Ορνα τε Ιεδδσαιξ 82, 93) τοϑ. 
Ναερμα τῷ Ἰεδεσάᾶιε 1.8. Ορναχωρ Ιεδέσαιε 246. Αχων 247. 
Ναχών Οοπρὶ. Αἰεχ. “ελον ὅτ: Βαι- εργ. ᾿Αμιναδάδ Αγη). τ. 
Απη. ΕἘά. καὶ ὶ ἐξέτεινεν) λ καὶ Οεοῦρ. Ὀζὰ] Αζζα 1τς8. (ΑΙεχ. 
ἢς ἰηΐτα.) Ὀζὰ τὴν χεῖρα αὐτα] τὴν χείρα Οζα 24. χεῖρα 

ἐπὶ τὴν) ρος τὴν 82, 93» 1ο8. Οοπιρὶ. 
τὰ Θε] Κυριε Θες ςό. κατασχεῖν) 

καϊασχὴν (Ώς) 24ς-, καὶ ἐκράτησεν αὐτὴν}. ΧΙ, τς8,.4ς. ἔἦκρα- 
ΤῊσΕν] ἐχρωταιωσεν 825 93, 108. ὅτι περιέσπασεν δζο. δὰ ἤη, 
ο01|.] οτι περιέπεσεν ὁ μοσίχος ὁ βαγαζων ἐπ᾿ αὐτῇ 247. φμὶα είγομπι- 
451} ἐάπε οἱμμέμ, 5 γτ. Βατ-Ἠερτ. ταεριέσπασεν ᾿αὐτὴν} περιεσπασεν 
ἄντον 11. «ἀἐεοϊϊπανεγιπί ἐατα Ν οι. ἸιΑῖ. εχ Οοά, Θεγπι. “. ὁ ὁ μόσχος] 

Ἢ τὰ καΐασχειν αὐτὴν 11... -ξ τα σχίζειν αὐΐην τ21. -Ἐ τῷ ἐκκλῖναι 
ἐκεῖϑεν αὐτήν Ατη;. στ, Αι. Ἐά. 

ΨΙΙ. ἐϑυμώϑη ὀργῇ] λ Οργη 11, 03) 24, 347. Αἴη. 1. Ασῃ), Ἐά. 
βαθεῖ ὀργῇ ἴῃ οματγαξ. τηΐπογε ΑἸεχ. ἐϑυμ. ὀργῇ Κύριος] ἐγαίως οἱ 
αγον Ῥοπιϊπὶ Ἡΐετοθ. τῷ Ὀζᾷ] τῳ Αζζαν 111. ργαευηϊεῖ. ἐν 82, 
93. 108. (οχηρὶ. Ῥγρ πε. ἐπι 1 ς8. ἐπ Οζα Ἡϊετοθ. ἐπὶ τὸν 
Οζιὰν Οἔοτς. ἐπὶ τὸν Ὁσιῶν ϑίαν. Οἴἶτορ. ἐπὶ τὸν Ὀζὰν διαν. 
οίᾳ. καὶ ἔπαισεν---ὁ Θεὸς εἰ ρεγειε ξενα (μεν ἐοπιεσίέαίε Ψυἷρ,. 

ἔπαισεν) ἐπαταξεν 19, 82, 93, 108. Οοπιβῖ. ἐπεσεν 205) 120, 243. 
ἐσπᾶσεν τοό. ἔχεῖ)] 18. ἐκεῖ ὁ Θεὺς] 2εὰς ἐδὲ ργο ἱρποισμεα 
ἩΪεϊοη. ὁ Θεὸς] - ἐπι τὴ προπετείῶ 195) 52) 56, 82, 92, 93» 
οϑ, 1οβ, 158, 236, (243. πηᾶγρ. (Ὁ 5) 546, 247. Οὐοπιρί. “Ἔ εαάδιη, 
ἥης τῇ, ΑἸεχ, ργφτηῖ. Κυριος γ4. -Ἐ ἐπὶ τῇ σκληρότητι ΑΥτ,. ἵν 
Αἴτι. Εά. ὀπίϑανιν ἐκεῖ] Τί. 44. ποῦ μμς 'οβ Ηἰϊεγοη. παρὰ 
{ἣν Κιδωτὸν---Θε2] ἡιχία ἀγεαπὶ εἰ ἩΠετοΙ. 15 Κυρία} α τὸ ΧΙ, 
4405 ς8, 96, τού, 134, 158, 226. ΑἸΙά. (δι. Νῖίο. τῷ Θὲεξ 121» 24ς- 

“244, 247. ἐνώπιον τῷ ΘΕ5] ἐνώπιον τῷ Κυρίᾳ δῖαν. Οἴἶτος. 
ΨΙΠΠ. Καὶ ἡσϑύμησε Δαῦὶδ 1 (πιτ δ αιείψαε Ῥαυϊά Ἡΐετοι, ἡϑύ- 

μησε] ἡϑύμωσεν ΑΙεκ. ὑπὲρ οὗ] περι ὁ 71. ὑπὲρ ὅπ-τ-τῷ ὈξᾺ] 
φυοα ῥεγειέγαί Ζδονείπες Οχαρι Ηϊειοη. ὑπὲρ οὗ διέκοψεν ὁ Κύριος 
τὸν Ὀζιὼν Οοοτς. διακοπὴν ἐν τῷ Ὀζὰ] τω Οα ἰδῃῦαπι τ ς8, 
διακοπῇ τὸν Ὀζὰν Ατηϊ. τ. Ατηι. Ἐά. ϑῖαν. Μοῷ. τῷ Ὁζᾷ] τῷ 
Οζαῶν ΑΙά. Διακοπὴ Ὀξα] Τι. 71- Ὀζα 2.7 εν τῳ Οζα 246. 
ἕως τῆς] ρταρτηἶϊτ. καὶ Οεοτρ. 5[αν. Μοΐᾳ. ἡμέρας ἐκύγη σήμερον 
ἡμέρας 236, 242. Αἴδχ. 

ΙΧ. τὸν Κύριον α 1.8. πρὸς μὲ ἡ κιδωτὸς Κυρίου] ἡ κιδωτος 
Κυριου προς με ςς. Κυρίε} ῥταιτηΐιτ. τὰ ΧΙ, 29, 44, τό, 158. 
ΑΙεχ. Θεὲ: 19. τὰ Θὲ 64, 74, 2445. 24ς. (ῃρὶ. ΑΙ. Αγηι. :.Ἅ 
Απη. Βα. τὰ Θεξ; καὶ ἤλθὲν ἡ κιδωτος τε Θεα. 825) 93. ἔς, ουπὰ 
Κυριε ὑτὸ Θεε ἢπαὶ. τοϑ. 

Χ. Καὶ οὐκ ἐδόλετο] ῬγϑΏλ, καὶ πλϑὲν ἡ κιίδωτος τα ἵζυριου 19. 

Δαυὶδ 1]. 71. τῇ ἐκκλῖναι] τῇ 247). ἵνα ἐκκλίνῃ αεοῦς. ἕνα 
ἢ ϑῖλνυ. Οἴἶτορ. ἵνα ἔρχηται 8[Αᾶν. Μοίᾳ. πρὸς αὐτὸν} προς αὐτὴν 

λῖξ8, τρὸς αὐτὸν ΑΙεχ. τὴν κιξωτὸν] κα 44. καὶ κι- 
(ζωτὸς Θεοῖς. 5αν. διαθήκης] ῥγαποῖϊξ, της 64, γ1, 82, 18. 
τὸν (Βς) διαϑήκης 93. διαϑήκης Κυρίου] ΤΥ. 6. Κυρίου) 

αὐτεὲ] χεῖρα αὐτῷ ΑἸΙοχ. 

εἰς τὴν 121. ΌἘζ[ νἹἱάοίῃζ. 

τὰ Θεῖξ ϑίαν. Οἴἶτοξ. 

ϑαιου ([ἴὰ {ξαλρετ) 24ς. 

οἶκον αὐτῇ. ΑΙεχ. ἢς, πᾶ ᾿Αδεταρὰ, Αι. τ. 

εἰς τὴν τοόλιν] α τὴν τού. ἔπι τὴν πολιν 
24ς. Δαυΐδ 29] α 247. ἀπέκλινεν ἐζεχλινεν 9, 82, οδ, ιοϑ, 
123,) 243. ΟΟμπρὶ. ΦΈΡΩ ΜΟΙ ςό, 246. ἐπέχλινεν 119. Αἰά, ἀπέ- 

κρινεν δῖ. Νίο.: καὶ ἀπέκλινεν αὐτὴν Δαυὶδ] .923:. ᾿Αδεδ-. 
δαρὰ} Αδελδαραω (ἢς οοπ;. [ε4.) γᾳ. Αβεδδαδαν (ἔς πῆ) 82, 97, 
1ο8. Αξεδαρα (ῆς ροίξεα τού, 1ς8.) δῖαν, Οἶτος. Ὀδὴδ Ἐδὼμ 
(ἔς ἱπῆ4) Οοπιρὶ. ᾿Αδεταρὰ (ἔς ἴῃ.) Ατπι. τ. ᾿Αξεήαρὰ (4 ἰπ 
4:44.) Αττῃ. Εά. ᾿Αξιδδαρῶ (ἔς ροϊεα) ὥθοῦρ.0 τῇ Γεϑαίου] τὰ 
Γεϑϑαιου (ἢς ἰηῆα 11, ςς, 64, τού, 110, 120, 121»), 134) 1ς8, 244. 
ΑΙά. Αἰοχ.) 29») 44. ς6. τα Γετϑαιου μηνας τρεῖς το, 74. ς, οἰᾶ 

Γιϑϑαιου, 82, 93, 93. τὰ Χετϑαιε (ἢς ἴπῖτ) 92. τὰ Γετϑαι (ῆς 
ἴῃ 14) 1445) 242. (Αἴ. Νίο. Λευίτα τῇ Γεϑαίου Ασῃ. Σ. 
(ἢς ἰηῖ4) ϑῖαν. Οἴἶτγορ. 

ΧΙ. Καὶ ἐκάϑισεν] καὶ εκαϑησεν 24ς. -Ἐ ἔκει 247. Αἰεχ. καὶ 
ἔφη ϑίαν. Καὶ ἐκάϑισεν---Γεϑαιου}] αὶ ουπὶ ἱπίογαηθα, τό, 243. 
Οοπιρί. Καὶ ἐκάϑισεν---μῆνας τρεῖς] ἐκαϑισεν εκει ἡ κιξωσος μηνας 
τρεῖς 44. κουπὶ ἰηϊεττηεά. 74, 98. ἢ κιξωτὸς] γλωσσόκομον “47. 
ΑΙεχ. τὰ Κυρίᾳ}] Α τα (ἢς ἴῃ οοπι. 64. τού, 134) 168, 436. (δῖ, 
Νῖς.) ΑΙεχ. τεἜὲ Θεὲς (ἢς οοπι. ἔε4ᾳ.) 245. εἰς οἶκον] εν οἰκῳ ΧΙ, 
29, 64, 85, 93, 1οϑ8, ις8. ΑἸά. ᾿Αδεδδαρὰὶ 1] Αξδεδαρα (ἔς ἰπδα) 
γι. ᾿Αδεδδαδὼμ Αἰεκ. τοῦ Γιϑαίου] τ Γ ἐτϑαια γι. τὰ Γιῦ- 

α 247). μῆνας τρεῖς} μῆνας τίντε ϑῖαν. 

Οἴἶνιοξ. εὐλόγησε] ηυλογῆσε ΧΙ, 242. ὅλον τὸν οἶχον] κα ὁλάν 
82, 93, 1οϑ. (ὐοπηρὶ. τον οἶκον ολοῦ 1ῶϊ. ὅλον τὸν οἶκον--τὸ αὐ- 
18] Αδεδδαρα καὶ τὸν οἶκον 'αυτε 247). τὸν ᾿Αξεδδαρὰ καὶ ὅλον τὸν 

ἔς, ηἰῆ ᾿Αξετ]αρὼ, 
Ασπη. Εά. ἢς, ἥπε τὸν Ἱεσυπάο, (οάεχ ϑεγρὶϊ ὑπυβ. τὸν οἶκον 
᾿Αδεδδαρὰ] τὸν οἰχὸν αὐτῷ 44. τα αὐτ]} -Ἐ ἕνεχὲν τῆς κιβοτοῦ (ἢς) 

18 Ἅεξ ξ2. -ἰ εαάεῃι, πἰᾶ κιδωτε, 236, 442. Οἵ. Νίο. “εν τῳ 
εἰσελϑειν ἐχεὶ τὴν κιδωτὸν τε Θὲξ ςς. -{- εδάδῃ), οὑπὶ Κυρίου ῥτῸ τὸν 
Θεω, 119. “Ἐ εδάεπι, οὐπὶ ελϑειν ρτὸ εἰσελϑειν, 344. τὰ εν αὐτῶ εν 
τῶ εἰσελίειν ἐκεὶ τὴν χιδωτον Κύριοι ϊ 48. ἃ αὐτῷ ϑίλν. Μοίαᾳ. 

ΧΙ]. Καὶ ὠπηγγέλη--άντα τὰ αὐτῷ αὶ οὐπὶ ἰηϊετπιοά. τῶτ, 
οὐπηγγίλη} ἀνηγγελη ΧΙ, ςς, 1ς8, 24ς. απηγίειλαν 19, 85, 93. 
ΟὈΡΡΙ. Ατην. 1. Απῷ. Ἐά, δ᾽αν. απηγίελεε τοό. ἀναπηγγέλη 
ΑΙά. τῷ ῳ βασιλεῖ Δανὶδ] αβασιλει 29. Αἴτη. τ. Ατηιϊ. Ἐά. Δαυιδ 

74,93, (144. μαθεῖ ἴῃ τηᾶγρ.) λέγοντες} οτι 71. λεγοντων 247. 
Εὐλόγησε Κύριος] εὐλογησεν ο Θεος ΧΙ. πτοαντα τὰ αὐτῷ] τᾶν ὃ 
ἐγένετο αὐτῇ Θεοῦ. τῶ αὐτῷ] τὼ αὐτῷ ΑΙά. ἃ αὐτῇ Αγ. τ. 
διαν. ὅσα αὐτῇ Ατηγ. ἙΕ4ά. ἕνεκα] ενεκὲν 11, 44, 64, 93, τοῦ, τοϑ, 

180, 123, 134» 1445) 148, 436, 242, 244,.247. Οὐπιρὶ. ΑἸεχ. (αι. 
Νῖς. ἕνεκα τῆς κιδωτᾷ τῷ Θεὰ] 7... τῷ Θεῖ] Κυρίου 247. 
καὶ ἐπορεύθη] ργατηῖττ. καὶ εἰπε Δαυιδ. ἐπιρρεψω τὴν κιδωτὸν τε Θὲς 
καὶ τὴν εὐλογιᾶν εἰς τὸν οἵκον μδ. 19. ῬΓΖΠΙΪΙ, χαὶ εἰπε Δαυιδ εα!- 
φρεψω τὴν εὐλογίαν εἰς τὸν οἰκον μα 82,93, 1ρϑ, 158. ..... Φίκέιφαε 
Ῥανία: 72, εἰ τεάμεσπε ἀγεανι σμριὶ δεμεοα δίοπε ἐμ ΦΗΝΕΝ "μέαπε. . ... 

Με ει. 1,21. εχ Οοὰ. Θετπι.). καὶ ὶ ἐπορεύϑη Δαυὶδ καὶ ἀνήγαγε] καὶ 
ἐπορεύθη καὶ ἀνήγαγε ΟΥτ}}. ΑἸεχ. νοὶ. νὶ. Ηοπιῖϊ. Ρ. 384. καὶ 
ἀνήγαγε] καὶ ἀνήνεγκε 71. χαὶ ἀπηγαγε 1ς8. τὴν κιβωτὸν τὰ 
Κυρίᾳ ἔζο. δὰ ἔπ. “οπ}.} τὴν χιδωτον Κυριξ εἰς πολιν ἄντα εν ευὐφβο- 

συνὴ 44. τὸ Κυρίου] λ τα 124,342, 247. ΑΙά. τὰ Θεὰ Οεοίσ. 
5ιαν. ἐκ τῷ οἴκα ᾿Αδεδδαρὼ] αὶ 71. εἰς τὴν τοόλιν] λα τὴν 1το8. 

(οπρὶ. 
ΧΙΠΠΙ. Καὶ ἦσαν ὃς. λὰ ἔπη. σοπ).} εἰ ἐγαπὲ ἐκπε αυίϊά “ρίεια 

εὐονὶ, εἰ υἱδέίπια οἰ ΜΝ εῖ. Τὶ. εχ (οά, Οεζηι. 

αὐτῶν ΧΙ, 29, 44. 55» 74. 92) 93ν 98) τοῦ, 110, 120, 121) 134. 144 

του Γεϑϑέ 

1] , “ ι μετ᾽ αὐτῷ μετ 
"2 

- 



- “- .«--“- -«--....--΄᾿.. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

κε. νἹ. 

Ὅν 

14. 

15. 

τό. 

18. 

20. 

υχαν 20. 

ἑπ]ὰ χοροὶ, χαὶ ϑύμα μόσχος καὶ ἄρνες. Καὶ Δαυὶδ ἀνεχράετο ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένσις ἐγώπιον 
Κυρίου, καὶ ὁ Δαυὶδ ἐνδεδυχὼς ςολὴν ἔξαλλον. 

τὴν χιδωτὸν Κυρίου μετὰ χρχυγῆς χαὶ μετὰ φωνῆς σάλπηιγίος. 

Καὶ Δαυὶδ χαὶ πτᾶς ὁ οἶκος Ἰσραὴλ ἀνήγαγον 

Καὶ ἐγένετο τῆς κιδωτϑ π“αρα- 
΄ [χά ΄ Ν Ν ᾽ ’, “4 

ψινομένης ἕως πόλεως Δαυὶδ, χαὶ Μελχὸλ ἡ ϑυγάτηρ Σαὲὸλ διέχυπ]ε διὰ τῆς ϑυρίδος, καὶ εἶδε 
Ἁ. ’΄ δ 3 ’ 2 ἣ 2 4 ἍΝ 3 ’ » φι 

τὸν βασιλέα Δαυὶδ ὀρχέμενον, χαὶ ἀναχρβόμενον ἐνῴπιον Κυρίην, χαὶ ἐξαδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ 
"Ἢ 5. "Ὁ Κ Ν Ζ΄ ἐν δ Ν φ ᾽ὔ ν.. 2 9 2 ν᾿ 9 Ν 7 » κ᾿ ἣ 

καρδίᾳ αὑτῆς. Καὶ φέρεσι τὴν χιξωτὸν τᾶ Κυρίε, χοὰ ἀγέϑηχαν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς 
Ζ΄ ἰϑς ἰῶς 4 ) »" (δ ΝΟΣ ῳῃῳ, Ν ε ΄ 2. » ’ 3 

μέσον τῆς σκηνῆς, ἧς ὅπηξεν αὐτῇ Δαυίδ' καὶ ἀνήνεγκε Δαυὶδ ὁλοχαυτώμα]α ἐνώπιον Κυρίε, εἰ- 
΄ ἃ, ’ὕ ᾿ 4 2 

ρηνικάς. Καὶ συνετέλεσε Δαυὶδ συναναφέρων τὰς ὁλοκαυτώσεις χαὶ τὰς εἰρηνικὰς, χαὶ εὐλόγησε 
Ν . »» » 7) : “- ΄ . κ᾿ δῷ "- 

τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι Κυρίου τῶν δυνάμεων. Καὶ διεμέρισε πσαντὶ τῷ λαῷ εἰς πᾶσαν τὴν δύίνα- 
“,) Ν 5. Ν ν ΦὌ ΠΣ 2 ς ᾿ : 

μὲν τοῦ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ Δαν ἕως Βηρσαξεὲ, χαν ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικὸς, ἑχάςῳ χολλυρίδα ἄρτου, 
Ν 2 ’, δ Ν ΄ 2 ν : ιν » " ω » δ 

χαὶ ἐσχαρίτην, καὶ λάγανον ἀπὸ τηγάνΒ' χαὶ ἀπήηλϑε τᾶς ὁ λαὸς ἕχαςος εἰς τὸν. οἶχον αὖτ, 

Καὶ ἐπέςρεψε Δαυὶδ εὐλογῆσαι τὸν οἶχον αὐτϑ' χαὶ ἐξήλϑε Μελχὺλ ἡ ϑυγάτηρ Σαοὺλ εἰς ἀπ- 
Ν “Ὁ Ν 3, 2 2 “; ΄ ΄ ξ ἄντησιν Δαυὶδ, (αὶ. εὐλόγησεν αὐτὸν, )καὶ εἶπε, Τί δεδίξαςαι σήμερον ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ, δ 

3. ᾽ 9 7 3 ) 9 ΞΕ ξ »- ν 3 ΄ Σ 
ἀπεχαλύφϑη σήμερον ἐν ὀφθαλμοῖς παιδισχῶν τῶν δόλων ἑαυτξ, χαϑὼς ἀποχαλύπ]εται ἀποχα- 

1:8, 236, 242. Αἴοχ. μετ᾽ αὐτὸν 2.44, 24ς. απ ἱΐς 5γγ. ΒΑτ- Ἰοῦστος 
αἴροντες} ῬταεΓηΪ. οἱ 93. το8. Οὐοπιρί. φαΐ ρογίαδαπί 8 γγτ. Βαγ. Ἠεῦτ. 
οἱ ἥρον Ατιη. τ. πη. Ἐάὰ. κιξωτὸν]  Κυρικ ΧΙ, 29, 44) ς:» 719 

74) οϑ, τού, ττο9ν 1239 134, 144, 236, 242, 241. ΔΙά. (δῖ. Νὶς. 

Οεογρ. δίαν. -Ἐ τοῦ Κυρικ 64. τοϑ, 246. (ὐοπηρί. κιξωτὸν τὸν (Π6) 

Κυρία 93. Ἔ τα Θες 245. 

ϑύμα]) ϑυματα τι. μόσχος] μοσχοι ς6. ἐχ ἐπηεηά. μοσχε 6. 
82, 93, 108, 247.. Οοτηρὶ. ΑΙά, μοσίχους τιο. μόσχος καὶ ἂρ- 

νε:] χαι ἄρνες καὶ μοσχος 121. ἄρνες] αρνα 1], 111, 24;ς, 247. 

ἄρνος 64) 825 937) 1ο8. (οπηρ]. ροΐξ ἄρνες εἴξ Βοος ἤρῃυπι ΄." εἴ ἴῃ 

τρᾶγρ. ΔῸ 4118 πη. ἤς ᾿.᾿ εὐπιφμς ἐγαημεεπά βεμι φιὶ ρογίαδαπέ ἀγολαπι 4ο- 

“εἰπὶ (εχ ραῤας ἱπιρίαόαπι ὀουεπι εἰ αν ίοίεπ. τοό. ἀρνὰς 110. 

ΧΙΝ. ἀνενρέετο]) -ἰ- λέγων τ2τ. ΑἸά. απεκρδέτο 1 ς8. ἄνεκ- 
ρόετο---ὁ Δαυὶδ] κα εὐπὶ ἰηϊεγπιοά. 246. ἄνεκρδετο ἐν ὀργάνοις ἡρ- 

μοσμένοις} ρενομεϊεδα! ἱπ ονραπὶς εἰ ἀγηείρα!ὴς Ν' εἰ. 1,4ῖ. εχ (οἀ. Οσεπῃ. 

ῃ. 7. καὶ ὁ Δανὶ δὴ , ὁ ὅ4, 24ς. καὶ ἦν ὁ Δαυὶδ Ατγ). τ. Ατη). 
ἙἘά. καὶ ὁ Δαυὶδ ἐνδεδυκὼς) καὶ αὐτος ἐνδεδυμένος 19, 82, 93, τοϑ. 
(οτωρὶ. καὶ ενδεδυκως 247. καὶ αὐτὸς ἐνδεδυκὼς ΟοΙΏρ!. καὶ ἐνδε- 
δυκὼς ἦν ὁ Δαυὶδ Οεοτρ. ϑίαν. ςολὴν] φολλὴν 144. ςολὴν ἐξ- 

᾿ αλλονἹ βοίσια ὀγβ ὅ5γτ. Βα- Ηεῦγ. σολὴν λευκήν ϑῖλν. Οἶτορ. ἐν γο- 
λῇ ἐξάλλῳ δῖαν. Μοίᾳ. ἔξαλλον] ἐξάλλων 120. ἐξαλογ τ ς8. 

ΧΝ. Καὶ Δαυὶδ] ν 7γ1.- ὁ οἶκος] α 29, 82, 93, ιοϑ. Οοπρρὶϊ. 
κο 44,04. α:ἤγαγον) ἀνηγαγεν 11]. ἀπηγαγον τις8. Κυρίᾳ) 
ῥτξιτῖ. τὸ ΧΙ, 74» 937 108, 134) 144) 244) 24. (οπρί. ΑἸά. (δῖ. 

ΝιΙς. κραυγῆς] αλαλαγμου τλῦτρ. 24.3: καὶ μετὰ} α μετα 93, 

1οϑ. Οοιηρὶ. 
ΧΝῚ. τῆς κιξωτξ] - Κυριου 03» 1τοϑ, 236, 247. Οοπιρῖ. ΑἸεχ. 

“παραγινομένης) τιαραπορενομενης 29) 243. τοαραγενομενῆς 44, ὅ4, 
σι), τοϑ, 246, 247. ἐλθέσης Αττῃ. 1. Ατγηι. ἘΔ, Οθογρ.- ἐνεγχιϑσεῖς 
΄ῆς ϑῖαν. ἕως τόλεως εὡς της τσολεως 93» 108, 121. (οιΡ]. εἰς 

τὴν σόλιν Ατῖι. τ. Αγη. Εά. Θεοῖς. πρὸς τὴν τὸόλιν ϑῖαν. ἢ 

ϑυγατῆρ] α ἡ τοϑ. Οοπιρί. διέκυκ]ε} διεκυψε 244. καὶ εἶδε--- 

ἐνώπιον Κυρίου] α ουπιὶ ἱπιετπηεά, 236, 242. εἶθὲ] ιδὲν ις-8. τὸν 

βασιλέα Δαυὶδ] α βασιλεα 44. τό, 71γ246.-Ἡ ὀρχέμενον] ταιζοντα 
και ὀρχεμένον 19.715; 829) 93. 1ο8. (οπηρ!. καὶ ταιζοντα ςς. 
ὅτι ὠρχεῖτο Ατπι. 1. αἰΐφυε οπηηεδ5. Αἰτη. Ἐά. ὀρχόμ. καὶ ἀνακ- 

μεόμ..) ἀνακρεομ. καὶ ορχεμ.- 247. ΑἸεχ. ἀνακρεόμενον) παιζοντα 
ππᾶγρ. 244. ἀνεχρούετο Ατγ). 1. Απτῃ. Εά.. ἤδεν ὀργάνοις Οοάά, ϑ8ετ- 

Εἶϊ οπιπεβ. ἐνώπιον] ργρεπιῖτῖ. ἐμφὶ τὴν κιδωτὸν Απη. Ἐά. ἐνώπιον 
τῆς κιδωτὰ ΟΘεοῖρ. δαν. Οἰἶγορ. καὶ ἐξαδένωσεν] α καὶ Απη. 1. 
Αἴ). ΕἘά. αὐτῆς] εαυτης 11, ΧΙ. ΑΙά, αὐτῆς ΑἸεχ. 

ΧΥΝῚΙ. Καὶ φέρεσι---Δαυίδ 15] αὶ ουπι ἱπτεγηγεά. 24 ς. φέρεσι] 

δἰσηγεγκεὲν ΧΙ. εἰσφερεσι 10, τό, 82, 93. 1οβ, 246. Οὐοπρὶ. φεσεένεγ- 

οἰσηγαγον 44. εἰσηνεγχῶν 52.) 71) 74) 92) 98, τού, 120, 

123, 134) 144, 158, 236, 242, 243. Αἰά. (Αι. ΝΙς. ἔφερον Ατηι. τ. 

Αγ. ἘΔ. Οδοῦρ. 8|Ἃν. τοῦ Κυρίῳ] κα τὸ 44,93, τού, 1ς8, 246. 

ΑΙεχ. δι. Νίς. ἀνέθηκαν] απεϑηκαν ΧΙ, 20, 44. 64» 74» 92, 98, 

τού, 119, 1209 123» 134) 144) 1ς8, 236, 242) 243. (οπιρὶ. ΑἸά. (δι. 

Νῖς. ἐπεϑηκαν 7γ1. τιϑεασιν 82) 93, 108. εἰς τὸν τόπον] κα τὸν 

984. αὐτῆς] ἑαυτῆς ΑἸεχ. εἰς μέσον] ἐν μέσῳ 82, 93, 108. 

(περ. ἧς ἔπηξεν] ἦν ἐπηξεν ΧΙ. δῖαν. Οἶτογ. καὶ ἔπηξεν 71- 

αὐτῇ] ἐν αὐτῇ 44. ΑΙ4. κα δῖαν, Οὗτος. ἀνήνεγκε] ανηγαγω 1], 

νοι. 1]. 

ἑπ]ὰ χοροὶ] -ἰ- ἐπὶ γενεῶν δῖαν. Οἶτορ. ᾿ 

᾿εὐλόγησεν αὐτὸν] α ΧΙ. Οοπηρὶ. 

᾿4αιαιονίδμς Απλθγ. 

247. ἄἀνηνεγκεν αὐτὴ 121. Αγπι. 1. ἀνήνεγκε Δαυὶδ] ἀνήνεγκεν 
αὐτῇ 11. , Δαυιδ 44. ᾿ο6. ὁλοκαυτώματα] ολοκαυτωσιν 64, 244. 
Θυσίαν ϑ8ἷαν. Οἰἶτγον. ἐνώπιον Κυρίον] α ἐνωπιον 236, 242. 

ὔ 3 ΄ 

πιον Κυρία, εἰρηνικάς} καὶ φρητικας 44. 

ἐνώ- 
᾽ ΄ Ω 

εἰρηνικάς )} ῥγΑΡΠλτῖ. καὶ 1, 

ΧΙ, 29, ς2, τό, 64) 21») 74. 82, 92. 93, 98, τού, 1οϑ, 110, 120, 121» 

123. 134, 144.) 242, 24ς, 246, 247. Οοτηρῖ. ΑΙεχ. (αἴ. Νὶς. Αγαι. Ἐά, 
και εἰρηνηκας 236. εἰς εἰρηνικᾶς ΑἸά. εἰρηνικήν δῖαν. Οῇτορ. 

ΧΝ 11. συναναφερὼν] ἀναφέρων 10, ςς,) ξ6, 64, 71) 74, 93. 98, 

τού, το8, 1105) 120, 121, 123») 134) 1447) 1ς8, 243, 244.) 246. (οπιρί. 

ΑΙά. αναφερον 24ς. συναναφέρειν Αἴτῃ. τ. Απῃ. Εά. τὰς ὁλο- 
χαυτώσεις) τὰ ολοκαυτωματα 24. καὶ εὐλόγησε] καὶ ηυλογησε 

244. κα χαὶ Αγιν τ. Αγαν. Ἑα. 

19, 71, 1Ιοβ. σαξαωϑ 82. 93. τῷ δυνατῇ δῖαν. Οἴτορ. 
ΧΙ. διεμέρισε] ἐμέρισε το, 82,939 τοϑ. ΟΟπιρ]. διένιμαν (ἢ) 4.4. 
παντὶ τῷ λαῷ} εν τῶ λαω 24ς. εἰς σασαν-- Ἰσραὴλ] α Βῖς, σὰυπι 
ἱπτεγιησά, 19, 82, 93. 108, ἀπὸ Δὲν ἕως Βηρσαξεὲ] α Οοπιρὶ. 
ἕως Βηρσαξεὲ] ῥγεεπιῖτι. καὶ ΧΙ, 20, 449 ςό, 71, 74, τού, 121, 123» 134 
ις8, 226, 24ς. (τ. Νίο, εἰς πασαν τὴν δυναμιν του Ἰσραὴλ 10, 
82, 93. -Ἐ εδάεπι, ἤπε τα, τοϑ. Οοπιρὶ. ἕως Βερσαδὲ Ατπι. τ. ἕως 
Βηρσαξία δῖαν. καὶ ἀπὸ ἀνδρὸς] α και 11, τ9, 29») 44. 5.5» 56), 64» 

71, 74), ο8, τού, τοῦ, 110, 1219) 134) 144) 236, 2425) 244, 24, 247. 
(οπιρὶ. Αἰεχ. πῃ. Εά. Οεοτς. ἕως γνναιχὸς} καὶ γυναικος 44. 

ῬΓρεπηϊτ. καὶ 93, 121. ἕως καὶ γυναικὸς ϑῖαν. Οἰτος. ἑκάςῳ} 

ἑκαςου 93, 247. διδεῖ ἴῃ σμαγαέϊ, τηῖπογε ΑἸεχ. κπίσηίσες ὅγτ. Βαγ- 
Ἡεῦτ. κολλυρίδα] χωριλλυδα 24ς. εγιβισι 5γτ. Βατ- Ηεργ. χολ- 

λυρίδα μίαν Ατγγ. 1. Ατηι. Εά. ἰσχαρίτην] ἐσχαριτῆς Π|. ἐσχα- 
ριτας οδίουτε γ1. ἐσχαρίτην ἕνα Ατπι. τ. Αγηχ, Εά. 
τηγάνου) καὶ λαγᾶνον ἀπὸ τήγανον και ἐσχαριτὴν 247. ΑἸεχ. τῆ- 

γάνου] τυγάνου 98. ἕκαςος)] α 236, 242. εἰ; τὸν οἶκον αὐτὰ] 

εἰς τοὺς οἴκες αὐτῶν ϑ8ϊν. Οἰΐξτορ. οἶκον] τοπὸν 71. αὐτῷ] αὖ- 

τῇ (ῆς ςοπι. ἴεᾳ.) ΑἸεχ. 
ΧΧ. Καὶ ἐπέρρεψε--οἶκον αὐτῷ ] αὶ οὐπὶ ἰηϊογπηει. 19, 247. ἐπέ- 

φρεψεῖ ἀπερρεψε 44. 82, 93. τού, τοβ, 436, 242, 24ς. Οοπηρ!. ΑΙά. 
ὑπεγρεψε 123. εὐλογῆσαι} καὶ εὐλογησεν 121. ργαεπηϊτῖ. τοῦ 
Οοπρ. Μελχὸλ ἡ ϑνγάτηρ Σαοὺλ] ἡ ϑυγατηρ Σαδλ Μελχολ 
ςό,226.-ὀ΄ ἡ ϑυγατηρ], ἢ Ολϊ. Νίς.. εἰς ὠπάντησιν Δαυὶδ] εἰς 
απαντήσιν αὐτὸ 71) 1ο8, 24). ἀπαντῆσαι τῷ Δαυὶδ Θεοῦ. καὶ 

Τί δεδόξαςαι) τι ἐντιμος ἣν τηᾶγξι 

243. Θυϊά μείφμε ἀοπονβεαιας οἱ Ατρτ. ὡς δεδόξασται 8]αν. Μοίᾳ. 
ὃ βασιλεὺς---ἰν ὀφθαλμοῖς} λα οὑπὶ ἱπιεγτηεά, ({πρρίεητυγ 'π ππᾶτρ. 
ἰηξετ. ἐχοθρῖῖς ἐν οφϑαλμοις) 242. Ἰσραὴλ] ργαπιὶτῖ. τα 93, τοϑ. 
Οοπιρ. ὃς ἀπεκαλύφθη] οτ' απεκαλυφϑὴ 82. ος ἀποκαλυφϑειῆ 
93- ὡς ἀνεχαλυφϑὴ 1.8. ἐν ὀφϑαλμοῖς) 236. ἐν ὀφθαλμοῖς 
--ἰαντῇ] ἐνώπιον τεαιδισκῶν καὶ δόλων ἑαυτῇ Ατιη. τ. Ατ. Εά. πρὸ 
ὀφθαλμῶν τῶν παιδὼν ἑαυτῷ δῖαν. Οὗτος. τσαιδισκῶν] ργδεπηϊττ. 
τῶν τού. κα 24ς. δάλων ἔχνταε Ἱ δαλων αὐτῇ 4.4, 74,93.) 98. τού, 

τοϑ, 123) 144) 148, 236, 242, 244, 24ς. Οὐπιρί. δελων αὐτὰ 134. 
(δι. Νὶς. καϑὼς ἀποκαλύπ]εται ὅτε. δά ἢϊι: οοπιὶ.} βέμη ὑπες ἐπ 

ἀποκαλυφϑεὶς]) ροηΐξ ροίξ ορχουμένων 82, 93, 
τοϑ. Οοπιρὶ. ἀποκαλύψει Αἰτα. τ. Απη. Ἐά. οἰποκαλυπῆη ϑίαν. 
Οὔτορ. 
ἈΑπη. τ. ἄπ. Κῶ, 

ΣΧ 

τῶν δυνάμεων ργετηϊτς. σαδαωθϑ, 

ἐσχαρίτην---. 

εἷς τῶν) κα εἷς 24ς. ϑίαν. Οἴχος. ἐπὶ τῶν 246. εἷς ἐκ τῶν. 



ἸΩΝ τῶν ΧΙ, 44, 64, τού, 244. ΑΙά. 

ΒΑΣΙΛΕΊΩΝ. Β. 

λυφϑεὶς εἷς τῶν ὀρχἀμένων ; Καὶ εἶπε Δαυὶδ' πρὸς Μελχὸλ; ᾿Ενώπιον᾽ Κυρία(ὀρχήσομαι" εὖλ 

γητὸς Κύριοφ)ος ἐξελέξατό με ὑπὲρ τὸν Φατέρα σου καὶ ὑπὲρ ππᾶντα τὸν οἶκον αὐτϑ, τῇ χατὰι- 

φςῆσαί με εἰς ἡγόμενον ἐπὶ τὸν λαὸν αὖτ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ, χαὶ «ταίξομαι ἐκαὶ ὀρχήσομαι ἐνώπιον 

Κυρίε, Καὶ ἀποκαλυφϑήσομαι ἔτι ὅτως, καὶ ἔσομαι ἀχρεῖος ἐν ὀφθαλμοῖς σε, χαὶ μετὰ τῶν 29. 

παιδισχῶν, ὧν εἶπάς με μὴ δοξζασϑῆναι. Καὶ τῇ Μελχὸλ υυγατρὶ Σαδλ᾽ οὐκ ἐγένετο παιδίον 23. 

ἕως τῆς ἡμέρας τῷ ἀποθανεῖν αὐτήν. ὀ κ΄. 

» 72 ᾿ ς:,».. ἐν 3. »“)ἼἮἼ Υν 2) μ᾿ ζο οὺ 5 ΕἾ 

ΚΑΙ ἐγ ΈγΕΤΟ ὅτε ἐχάσισεν ὃ βὰσιλευς ἐν τῷ οἰχῳῷ αὐυτᾶ, Χαὶ Κύριος χατεχληρονόμησεν αὐτὸν 1. 

ΚΕΦ, νἱ, 

0- φὰς 

ΚΕΦ. 

ΝΠ. 

, »,᾿. Ἀ ΕΝ ἘΞ ρ ΄., ...»» ε ΤΣ ᾿ 

χύχλῳ ἀπὸ “πάντων τῶν ἐχϑρὼν αὖτ τῶν χύχλῳ, Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Νάθαν τὸν τρο- 3. 
Ὑδτς δ ΑΚ, τς ὦ τις " “ “ : τς μα 

φήτην, ᾿ιδὲ δὴ ἐγὼ χατοιχῶ ἐν οἴχῳ χεδρίνῳ, χαὶ ἡ χιδωτὸς τ Θεδ χἄϑηται ἐν μέσῳ. τῆς σχηνῆς. 
ἐνὸς τς κρῖ ΤΆ - ΟΝ “2 ΄ ΔὍἌΨὍῪΌΎῳΨ»Ἢ».. “ ι΄ ς 5.“ ἜΝ 

Καὶ εἶξε Νάϑαν πρὸς τὸν βασιλέα, Ἡᾶντα ὁσὰ ἂν ἐν τῇ χαρδίᾳ δα, βάδιζε χαὶ ἀοίει, ὅτι Κύ-. 4. 

Ὧς μετὰ σῇ. Καὶ ἐνένετο τῇ γυχτὶ «ἐκείνη. χαὶ ἐγένετο ῥῆμα ΚΚυρίβ πρὸς Νάϑαν. λέγων. βιος μετὰ σϑ. αι εἶὖεν ῆ ᾿ἐχεινῆ, Ύ ΘΜ θ ρος γαν, ἔγων; 4.- 

Ἡορεύε, χαὶ εἶπον “πρὸς τὸν δαλόν με Δαυὶδ, Τάδε λέγει Κύριος, Οὐ. αὖ -οἰκοδὸμήσεις μοι οἶκον ξ 

18 κατοικῆσαί με. Ὅτι οὐ χατῴχηχα ἐν οἴκῳ ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀνήγαγον τὰς υἱὲς Ἰσραὴλ ἐξ Αἰ- 6. 

γύπ]ου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, καὶ ἥμην ἐμπεριπατῶν ἐν χαταλύματι χαὶ ἐν σχηνῆ, Ἐν σᾶσιν 7. 
ὋΞ 5» 

οἷς διῆλθον ἐν παντὶ Ἰσραῆλ' εἰ λαλὼν ἐλάλησα πρὸς μίαν φυλὴν τῇ ᾿Ισραὴλ, ὦ ἐνετειλάμην 

. ΧΧῚ, Ἐνώπιον Κυρίᾳ ὀρχήσομιαι) 1α εοη ῥεῦίς ]οιπὶπὶ ; ΑΥΛΌΓ. 

ἐγὼ ἐνώπιον Κυρίου ὠρχεόμην 8[αν. Οἴἶτος. ὀρχήσομιαι} Ργρετηϊ, 

σήμερον 44. ὀρχήσωμε (9) 24ς. κα ΑἸεχ. εὐλογητὸς Κύριος] 

Ργατλῖ. καὶ ΧΙ, 44) 5 9 71», 74ν 98) τού, 110, 1237) 134) 158, 226, 

443, 2445 243. 546. ΑἸά. (λι. Νίς. 514ν. ζη Κυριος 19, 82, 93, 

1ο8. α 247. Οομρί. Αἰεχ. εὐλογητὸς ἐξὶ Κύριος Αγ. 1. εὐλογητὸς 
ἐεὶ Κύριος ὁ Θεὸς Ατπι. ἘΔ. ἐξελέξατό με] -- σήμερον τ1ρ. με. 
καὶ κατέςησέ με Ατπι, Εά. τὸν οἶκον αὐτξ] τὸν οἶκον σὰ Ατῃ. Ἐά. 

τῷ καταςῆσαί με] κα τὰ 11, τ21, τς8. καὶ κατέςησέ μέ Ατπ). τ. Ατη). 
ἙἘά. ἵνα καταςήσῃ με ϑῖαν. Οἴτορ. εἰς ἡγάμενον) αὶ εἰς ΑΓηγ. 1. 

Ἄτη). Εά. δῖαν. ἐπὶ τὸν λαὺν--- Ἰσραὴλ) (εῥεν ρίεδομι ψμαπὸ 77, αὶ 

Απὶδύ. ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτῷ] α 44. ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτῷ ΑΥτη. 1. 
Ασῃ. Ἑά. ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ] α ἐπὶ 71) 1ο8, 247). κα επὶ τὸν 93. 

Ἀπῇ. 1. πῃ. Ἐά. τῇ Ἰσραὴλ Οοπιρ. καὶ παίξομαι] - και 
χαάρισομαι τις8. καὶ ταίξομαι δζς. αἀ ἢπ. ςοπ,.] διῶ τοῦτο τραΐίζω 
καὶ ὀρχοῦμαι ἐνώπιον Κυρίου δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ ὀρχήσομαι] ,(αἰαόο 

᾿Αιοδτ. ἔνώπιον Κυρίου] α 247). Βιαδεῖ 'π ομαγδέξ. τηΐμογε ΑἸεχ. 
ΧΧΙΣ. Καὶ ἀποκαλυφϑήσομαι] α 247. Παθεῖ ἴῃ ομδγαέξ, πημοσα 

ΑΙεχ. ἔτι ἅτως] , ὅτως ΟΘεοζρ. ἀχρεῖος] πιραχ Ατοδτ, ἀνάξιος 

81αν. Οἰΐγορ. καὶ μετὰ δες. δὰ ἔπ. σοη).} δἰ σε ρμεί ἰδ, ἐατι φαῖς 
ὁπ: ἀκ βὶ νιῖς παάαίμπι, γίον βεαδον. Αὐτοῦ. μετ τῶν τοαιδισκῶν] 

ὧν εἶπας) α 44. λ ὧν τοῦ. 
μεθ᾽ ὧν εἴπας Αττη. Ἐά, 8ῖαν. Οἷἶγορ. τερὶ ὧν εἴπας ϑίαν. Μοίᾳ. 
εἶπας με] εἶπας μοι ςς, 2421. με μὴ] ΤΥ. 71, 93-  Αἴπι. Εα, 
Ἀ μὲ ϑῖαν. Οἴἶορ. μὲ μὴ ϑοξασϑηνα!) μελλοδοξασϑηναι 24ς. 
μὴ δοξασϑηναι) κα μὴ ςς» 82, τοϑ, 121, 1 ς8, 247. (Οπιρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΧΠῚΙ. τῇ Μελχὸλ ϑυγατρὶ Σαὲλ)] αὐτῇ 44. ϑυγατρὶ] ργα- 
τη. τῇ 74- ϑυγατηρ24ς.  ἰγένετο τοαιδίον] ἐγένοντο τταιδὲς α46. 
παιδίον) τὸ τραιδιον τηεμά, 119. υἱὸς Ἄττῃ). 1. Αγ. Ἑά. ἕως τῆς 

ἡμέρας} α τῆς 44) ττ0, 24ς. τῷἪῪ αἀποϑανεῖν αὐτήν] τὰ ϑανάτε αὐ- 
τῆς Αττη. 1. Ατπι. Εὰ. ϑίαν. ὠποϑανεῖν] ϑάνειν τό, 246. 
ϑανὴν (Π0) 24.ς. αὐτήν] ταντὴν 247. 

᾽ 
ατο» 

1. Καὶ ἐγίνετο] ἐγένετο δὲ 44. ὅτι ἐκάϑισεν) ὡς εκαϑίσεν 247. 

ὁ βασιλεὺς] -Ἐ Δαυιδ 82, 93, 1ο8. (ὐοπιρί. ργρεγηῖτε. ἰάεπι ἱπίες ὑπ- 

τος Αἰορχ. Δαυὶδ Ατη,. 1. δἰϊφυε. Αση ἕά. Δαυΐϑ' Οοάά. ϑειρὶϊ 
εχ. οἴκῳ αὐτῇ] οἴκῳ αὐτῷ ΑΙεχ. κατεκληρονόμησεν] κατεπαὺυ- 
σεν 19, ξό, 82, 93,» 108, 24, 246. (ογηρί. αὐτὸν] αὐυτω 10. 82, 
93, 1ο8, 144, 236, 242. (οὐά, δεγρὶϊ ἴξχ. κύκλῳ 19] κυκλοϑὲν 
ΧΙ, 29, 44, 56, 64, 715) 82) τοῦ, το, 120, 134) 144) 2306, 242, 243) 

246. (πρὶ. ΑΙά. (αῖ. Νις. κυκλωϑὲεν 19»). 74) 93») 98, 119) 123, 

1.8. αὶ Αηι. 1. δἴαυε. Αστῃ. Ἐάὰ. 8ϊαν. Οἰξορ. κύκλῳ ἀπὸ δζο. 

αἀ ἔπ. ςοη".} πάντας ἔχϑρας αὐτῷ κύκλῳ Οὐάεχ υηις ϑεγρὶὶ. ἀπὸ 
πάντων ἐχϑρῶν αὐτῷ κύκλῳ Οοὐά, δετρὶϊ φυίπηυθ. τῶν ἐχϑρῶν] 

α τῶν ΟΑῖ. Νίς, τῶν κύκλῳ] κα 19) ςό, γ1, 82, 93, το8, 446, 247. 
(οπιρὶ. ΑἸεχ. Θεοῦρ. δῖαν. Οἴἶγορ. αὶ τῶν 20, 44, 74γ 98, τού, 134) 
144. 436, 242. ΑἸΙά. (αἵ. Νὶς. 

11. Ἰδὲ δὴ] α δὴ 445) 74) 903, τού, 1ο8, :2Ο, 1219) 1324) 144. 

(Γορυρὶ. Οήξεη. ἵν, οι, πῃ. 1. ἄγη. Εα, θαυ. Οἴϊτοχ. ἰδὲ νῦν 

. σκηνῇ Οεοζρ. 

, τσροφητὴν 82, 03) 108. 

᾿ ἥμην Οεοτρ. δ[αν. Μοίᾳ. 

Οεογε. δῖαν. Μοίᾳ. ἐγὼ κατοικῶ] ΤΥ. 546. ἐν οἴκῳ κεδρίνῳ] 
ἐν οἴκῳ κεδρίνων ξύλων Αγπι. τ. Ατη;. Εά. ἐν κεδοίνοις ϑῖλν. Οἴἶτος. 
κάϑηται) καϑησεται το, 64. Αἰά. καϑεσεται 93. καϑισεται τοϑ. 
τοεριοδεύει Αττι. τ. 8]ἴυε. Αἰτη. Ἑά. ἐκάϑητο Οοήά. ϑεγρὶϊ {δρίϑπῃ. 
κυχλωμίνη ἐςιν Οεογρ. ἵξησι δίαν. Μόῷ. καάϑηται ἐν μέσῳ τῆς 
σκηνῆς} ἔν μέσῳ ἴξησι 8ϊαν. Οἷἶτορ. ἐν μέσῳ τῆς σκηνῆς] ἐν τῇ 

τῆς σκηνῆς] σχήνης Κυριου 19. -Ἐ Κυρικ 82, 93. 
α τῆς τοϑ. (οιρὶ. 

ΠΙ. Πάντα ὅσα ἄν] τᾶν ὅσον ἂν ἤ Αγη. τ. Αὕτη. Ἐά. παάντὰᾶ 

ὅσα εἰσὶν Οεοτρ. ϑἷδν. ὅσα ἄν] ὅσα ἂν ἦ 20, ςό, 64, τοϑ, το, 
τ ς8, 243) 2447)24ς,) 247. (οπηρὶ. ΑΙά. οσα ἂν εἰ 71. κ ἂν 74, 82, 

93. Αἰεχ. Ὑβεοάδοτγεῖ, Ο. 21. ἰπ 2 εξ. οσα ἦν 246. ἐν τῇ καρδία 
σον} , τὴ 236. βάϑιξε καὶ ταοίοι] ποιει, βαϑιζε τῶι. καὶ 
ποίει] α και 445 745 τοῦ, 134) 144. ὅτι Κύριος οτι ο Θεος 84, 93, 
τοϑ. Ὑεοάοτεῖ. ἴ. οἷ, ὅτι ὁ Κύριος Οομιρὶ. 

ΙΝ. Καὶ ἐγίνετο 157., ἐγενετὸ 44. καὶ ἐγενηϑὴ 24ς. τῇ νυκτὶ} 
ῬΓρετηϊτῖ, ἐν 29, σύ, 71, 74) 929 93. 98, τού, τοϑ, 120, 123» 134») 144, 

1.8, 236, 242, 243. (οπμιρί. ΑἸά, ΑΙεχ. (αι. Νῖίς. Ατη). σ. πῇ. 
Ἑά. Οεοτς. καὶ ἐγένετο 25] καὶ 44,93) 1το8. Ατην. τ. Απτη. Εα, 
λ 71, 92, 123, 144,)236, 242,24. Οδῖ. Νίς. καὶ ἐγένετο 2"---λέ- 
γῶν} εἰ Καὶ! νεγόμπι Τομεὶπὶ αὐ Ναίάαη, ἀϊεοπε: Ογρε. ῥῆμα Κυ- 
βίου] α Κυρια 44. φωνὴ Κυρίᾳ 8ϊαν. Οὗτος. τρὸς Νάϑαν] Ἢ τὸν 

λέγων] λεγον 98, 120. 
Ν. Πορεύξ] τποορευϑητι 82, 93, τοΒ. Οοπιρ. καὶ εἶπον] και 

εἰπὲ ςς) 82, 93) 1οϑ, τς8, 243, 246, 247). Οοῃηρὶ. ΑἸεχ. ὙΠοο- 

ἀοτεῖ. 1. οἷζ, καὶ εἶπον--- Δαυὶδ] εἰ ἀἰς Κένυο πιτο Ῥαυϊά Ονρτ. 
πρὸς τὸν δελόν μ5} τῷ δελῳ μου 44, 93. Τμοοάοτει. ], εἰ. Ἐάδε 
λέγει] ὅτω λέγει ΑΥτι. 1. Αγπι. ΕΔ. δῖαν. Οἶτορ. Οὐ σὺ] εἰ οὐ 
σὺ γι. ἔπε σὺ Οεογρ. οἰκοδομήσεις μοι] α μοι (τ. ΝΊς. ΤΉΟ- 
ἀοτεῖ. 1. οἷς. τὸ κατοικῆσαι) α τὰ 24ς. τῇ κατοικῆσαί με] 4 

ἑπῤαῤῥίαπάμπι, ΟΥ̓Ρτ. κα μὲ Ασπ). 1. Ασγπῃ, Ἐὰ, εἰς κατοίκησίν μοι 
8ῖαν. Οἴἶτορ. ἥ 

ΝΙ. οὐ κατῴκηχα] οὐ κατοικῆσω 44. κατῳῴκηκα) κατωχησα, 

29, 56, γ4, 98, τού, 119, 123, 1349) 1445 236, 242) 243, 244. 446, 
247. (ὑδῖ. Νῖς. ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας] ἀφ᾽ ὧν ἡμερῶν δῖαν, Οἴἶζτορ. 

ἀνήγαγον) εἐζηγαγον ΧΙ, 64, 244. ΑἸά. Ατπι. 1. Ατπι. ἘΔ. ϑίαν. 
ΡοΙϊ ἀνηγαγον εἰξ ταίυτα ἴπ Οοάϊοε 144. τοὺς υἱὲς Ἰσραὴλ ἐξ Αἰ- 
γύπ5] εξ Αἰγυπῖα τὰς υνες Ἰσραὴλ 11, ςς, 119, 44ς-. ἐξ Αἰγύπ5] 
ες γῆς Αιγυπῆου 44, ζ2, 74) 925: τού, 120, 134. (αἴ. Νῖς. Οεοτρ. 
8]Ανυ. ἕως τῆς] ῥργαεπιῖε, καὶ 93) τοβ. Οομρ. καὶ ἤμην] ἀλλ᾽ 

καὶ ἤμην ἐμπεριπατῶν] καὶ ἐμπεριεπα- 
τῆν Αττη. τ. Ασπὶ. ΕἘά, ἀλλὰ μόνον ἥμην μένων δῖαν. Οἴἶτος. ἔν 

καταλύματι] ἐν καλυμματιῃᾳς. καὶ ἐν σκηνῇ] λ Χαι 93, 108. 

(ὐοπιρὶ. Αγ. τσ. ἄγη. Ἑα. ᾿ 
ΨΙΙ. Ἐν τᾶσιν] ργαπιίεῖ. καὶ δϊαν. Οἰἶτοσ. Ἐν τᾶσι»---Ἶσ- 

ραήλ 1] εν πᾶντι Ἰσραηλ, οἷς διηλθον 244. οἷς διῆλθον] οἷς δὲν 

λϑὲν 24ς. ἢ διῆλθον Ατγ). 1. Αγπ), Εά. ὃ ἄν διῆλθον διαν. Οἰΐξτορ. 
ἐν παντὶ Ἰσραήλ) ἐν τᾶντι τοπὼ Ἰσραηλ 93.. ἐν παντι τῷ Ἰσραὴλ 
1ο8. Ορρὶ. κεν δέξο ἐν μέσῳ παντὸς Ἰσραήλ Ατια. τ. Απη. Ἐά. 
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-ἜἼ πτ.-.- 

ΚΕΦ. ΝἹ]. 

8. 

9. 

10ς 

15. 16. 

τὸν Ὁ ξῦνοῦ αὐτῷ εως εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Β. 
3 

αποσιμαίνειν τὸν λαόν μου ᾿Ισραὴλ, λέγων, Ἱνατί. οὐκ ὠχοδομήχατέ μοί οἶκον. χέδρινον ; ; Καὶ γῦν 
τάδε ἐρεῖς τῷ δόλῳ με Δαυὶδ τάϑε. λει Κύριος πταντοκράτωρ, “Ἐλαξόν σε ἐχ τῆς μάνδρας των. 
προβάτων, τ εἶναί σε εἰς ἡγόμενον ἐπὶ τὸν λαόν. μ8 ἐπὶ. τὸν Ἰσραὴλ, Καὶ ἤμην. μεκὰ σβ ἐν. πᾷ-- 
σιν οἷς Ἐπόγεῦξ, χαὶ ἐξωλόϑρευσα. πάντας. τὸς ἐχϑρός σου ἀπὸ προσώκου σου, Χἀὶ ἐποίησά σὲ 
ἀγομαςὸν κατὰ τὸ ὄνομα τῶν Μεγάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ϑήσομαι τόπον τῷ λαφ: μὰ τῷ Ια 
ραῆλ, καὶ καταφυτεύσω αὐτὸν, καὶ, χατασχηνώσει χαϑ΄ βαυτὸν,. χαὶ αὐ μεριμνήσει δχέτι" χαὶ οὰ 
προσθήσει υἱὸς ἀδικίας τὰ ταπεινῶσαι. αὐτὸν, χαϑὼς ἀπ᾽ ἀρχῆς," ̓Απὸ τῶν ἡμέρων ὧν ἔταξα χρι-- 

σοι Κύριορ, ὅτι οἶχον οἰκοδομήσεις αὐτῷ. 

'τᾶς ἐπὶ τὸν λαόν πὸ Ισραῆλ: καὶ ἀναπαύσω σὲ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχϑρῶν σοαμ" χαὶ ἀπαγγελεῖ 

Καὶ ἕςαι ἐὰν πληῤρωνῶσιν αἱ. ἡμέραι σα, χαὶ χοιμὴ- 
υήσῃ μετὰ τῶν πατέρων. σου, καὶ ἀναςήσω τὸ σπέρμα:σε μετὰ δὲ 

,. χαὶ ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν αὐτ. Αὐτὸς οἰκοδομήσει μοι οἶχον τῷ ὀνόματί, μου, χαὶ ἀνορϑώσώ 
Ἐγὼ ἔσομαι αύτῳ εἰς πατέρα, χαὶ αὐτὸς ὅςαι μοι. εἰς υἱόν 

5 ὃς ἕςαι. ἐξ τῆς χοιλίας σαυ; 

χαὶ ἐᾶν ἔλϑη ἡ αδιπία αὐτᾶ, χαὶ ἐλέχξω αὐτὰν ἐν ῥάβδῳ ἀγόρώ, χαὶ ἐν ̓ ἀφαῖς. υἱῶχ ἀνα ρώπων": 
Τὸ δὲ ἐλεύς με οὐχ ἀποςήσω ἀπ' αὐτᾶ, καϑὰς ὦ ἀπέφησᾷ ἀφ᾿ ὧΣ  ἀπέφήσα ἐκ. ἝΝ μ8.. Καὶ 

ἐλάλησα] - ποτὲ Ατσπι. τ. Αγ. Ἑάὰ. πρὸς μίαν φυλὴν} εἰς μιαν 

φυλὴν ις8. μετὰ μίας φυλῆς Ατα!. τ. Αγηι. Εα. τὸ Ἰσμαὴλ] 

ατϑβ 44, 64, τού, 134) 1’ 216, 242, ,34ς, 246. ΑΙ. Οζι. Νίς. 

α 74. 834ν. Οὗἶτορ.. ᾧ ἐνετειλάμην] ὧν ἐνετειλάμην 111, ΧΙ, 92, 
τοῦ, 120, 121) 123» 134) 1449 2326. ΟΔῖ. Νίς.  εἐνετειλαμὴν 71. ὡς 

ἐνετοιλαμὴν 74. -Ῥ σοι τς8., ᾧ ἐἐνετειλάμην--- Ἰσραὴλ 39} α ΟΥΠὰ 
ἱηϊοιτηθά, 544. τὸν λαόν μου Ἰσραὴλ) τον λᾶον τὸν Ισραηλ Π1, 
α ἰσραηλ 44. τὸν λᾶον μδ τὸν Ισραηλ 93. 108. λέγων] λέγειν 
Αττη. 1. Ἄττῃ. ΕἘά, λέγων, Ἱνατί] λέγοντι (Ως) οτι 82. Ἱνατί 
οὐκ] οτι κ 11, 121. τι οτι Ὡκ 19, 55» 93) 108, 24ς. ΟΟμρ]. ΤΉεο- 
ἀοτεῖ. 1. οἷ. τί 247. τί οὐκ ΑΙεχ. ῳκοδομήκατε] οἰκοδομησατε 
ΧΙ. ωκοδομησατε το, 247.. οἰκωδομήκατε τοό. οἰκοδομήσετε τ2:1. 

ΨΠΙ. Καὶ νῦν] «236, 242. τῷ νῦν 8ιαν. Οἶτορ. τάδε τ] 
ἕτως (6 ἐ ἴῃ) Ατπι. τ. Ατπι. ἙἘά. Δαυὶδ] ργαεπιῖτε. τω δάς. ΑἸά. 
(δι. Νὶς. Ἰαάδὲ “.} ὅτω Οεογρ. ἐκ τῆς μάνδρας} - απὸ 
σπισϑεν 92) 98, 236,.242, 247. Αἰεχ. Οατ. Νίς. απὸ τῆς μανδρας 
απο οπισϑὲν 123. μάνδρας τῶν προδάτων] μανδρας, εἶ ενος τῶν 
τοοιμνίωὼν 82) 9..»0 1ο8. οὐδ ουίμι Αὐρ. τῶν προβάτων] των 

ποιμνιὼν τ9θ.. ἄπὸ οτισϑὲν τῶν προδατων 52. ἐξ ἑνὸς τῶν τοροδάτων 
Οομρρὶ. τοῦ εἶναί σε] α ϑῖΑν. τῇ εἶναΐ σε δζς. δὰ δι. ςοπλ. κ 
“πὶ ἐπ ἄμεονι ΛΡΕΥ ρορωΐμπε πότε ἱπ {αεὶ: Αυρ. σε εἰς ἡγόμενον] 

ἡγέμενον Οεοτς. ἡγάμενον) ἡγεμενίαν ϑῖαν. ἐπὶ τὸν ὅζο. δά 

ἤπ. ςοπ1.} τῷ λαῷ μου Ἰσραὴλ Οεοτρ. δἰαν. ἐπὶ τὸν λαόν με] τε 

λαξ μου 74. κα 247. τὸν λαόν με ἐπὶ τὸν] Παδεῖ ἰπ οἰιαγαέξ. πηὶ- 
ποῖὲ ΑἸεχ. ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ] α ἐπὶ 44» ςό, 64, γ1,) 93» 119, 143» 
1.8, 246. (πρὶ. Αἰά. κα ἐπὶ τὸν 242, 24ς. 

ΙΧ. εδιαὶ οπηηΐα δι βπ. ο8Ρ. 242. Καὶ ἤμην] καὶ νῦν εἰμὶ 

ϑίαν. Οἶτορ. ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύε] ἐπ οπεηίθμ φυϊδαι ἱηργεάἰεῤατίς 

Αὐυρ. οὗ πορεύῃ δἰαν. Οἴἶτορ. ἐν πᾶσιν οὗ ἐπορεύα ϑίαν. Μοίᾳ. 

ἐπορεύε} ργαοπιῖεῖ. καὶ Ασα. τ, Ασηι. Ἑά. ἐξωλόϑρευσα ] εξωλε- 
ϑρευσα (ῇς υδίᾳυε) 29, ἴ2ο. ἐχίεγπίμαουὶ Αὐρ. «΄αντας] α ϑῖαν. 
Οὔἶτορ. ἐποίησά σε ὀνομαςὃν) ἐποιῆσα σοι ὀνομα μεγαὰ το, 82, 93. 
(τοβ. πιᾶγρ. υὲ Εά.) Οοπιρὶ. ὙΠεοάοτεῖ. ἰοσ. εἶτ. “εεὶ ἐξ πογεϊπαΐωπε 
Αὐσς. ὀνομαςὸν κατὰ τὸ] 74. κατὰ τὸ ὄνομα] κατα τὰ ονο- 
μαῖα τό, 95, 246. κατὰ τὸ ὄνομα---τῶν ἐπὶ} κατὰ ἀνόμα]α τῶν 
μεγάλων οἷ ἐπὶ Ατπι. τ. Ατην. Ἐά, τῶν ἐπὶ] α των τού, 246. 

Χ. ϑήσομαι) ϑησωμαι 24ς. τόπον] το οχλον24ς. τῷ 1σ- 
ραὴλ] α τῷ ΧΙ, 64) 93ν 1τοϑ. ᾿Τ βεοάοτεῖ. Ἰ. οἷϊ. καὶ καταφυτεύσω 

--χαϑ᾽ ἑαυτὸν καὶ καϊασκηνωσω αὖον εν κατασκήνωσει καϑ᾽ αὐτον 

24). καὶ κατασκηνώσει) ἐν καϊασκηνωσει 11]. 
121) (243. οοττ. καϊασκηνωσει.) 246. καϑ' ἑαυτὸν] ἐφ᾽ εαυταν 82. 
ἐν αὐτὼ τζφι. καϑ᾽ αὐτὸν Αἰεχ. «Ε αὐτὸς ϑίαν. οὐ μεριμνήσει 
ἐχέτι) α 5 44: μηκέτι μεριμνήσει Ασα. τ. Αττα. Ἑά. καὶ ἑ προσ- 
ϑήσει] καὶ ἐκέτι προσϑήσει Αττη. τ. Αττη. Εὰ. καὶ οὐ τπροσϑήσει 
υἱὸς ἀδικίας} εἰ ποπ αρροπεί Μίϊη: ἐπί φωϊεσεῖς Αυξ. προσϑήσει) 
Ἔ εχετι 1. «Ἑ ἔτι ἰῃΐοσ ὑποος ΑΪεχ. 

74. ἀδικίας] ἀνομιαᾶς 1 ς8. 
οἱκ ̓ ἀρχῆς] ΝΛ καϑως 121. 

ΧΙ. ᾿Απὸ τῶν ἡμερῶν) Ῥγσεαϊῖ. καὶ ΧΙ, 44, τό, 64, γι; 74. 82, 

93,.98, τού, τοϑ, 119, 123ν 134) 144) 236, 243, 246. (οπιρί. ΑἸά. 

(4(. Νὶο. ΤΠιροδογεῖ. ἰος. εἶ. Θεογς. δίαν. ̓  10: δὶ δ το" ηἰδερῶν 
168. Ρυρεπ ει. καὶ ἰδὲ ϑίαν. Οἴτοζ. ὧν ἴταξὰ) ἀφ᾽ ὧν ὅν ἔταξα 

και καϊασκηνωσ ω 

καϑὼς ταπεινῶσαι) κακωσα! 121. 

υἱὸς ἀδικίας} νιοις αδικιὰας. 

Απῃ. τ. Απη. Ἐά, ἐν αἷς ἔταξα Οεοῖγ. ἐν αἷς κατίςησα ϑίαν. 
χριτῶς] κριτὴν 247. ἐπὶ τὸν λαόν μου ᾿Ισραήλ] ἐν Ἰσραὴλ ἶν τῷ 
λαῷ μὴ δίδυ. Οἴἶγορ. ἐν τῷ λχῷ μα ἐν Ἰσραήλ ϑίαν. Μοίᾳφ.αῪ ὀ Ἰσ- 
βαΥλ] τὸν Ἰσραὴλ 935 1οϑ, ττ9, 24ς, 247. ΟΟΠΡ]. (ΑΙεκ. συπὶ τὸν 
ἰηῖοῦ ππο08) καὶ ἀναπαύσω] α καὶ Ατπι. Εά. ἀναπαύσω] ανα- 
παυσαι Τι0. ἀναπαύσω σε) ἀαναπαυσομᾶι 246. γέφαείθηε δὲ ἐαὖφ 

Αυγν. ἀπαγγελεῖ] αναγίελει τοϑ, 123. Οοπρὶ. Οδι. Νίς. ὅτι 
οἶκον} φμοπίαπι εἴοπειπι ΑῸς. οἰκοδομήσεις] οἰκοδομησει 82, 93. (243. 
εχ ἐπιθηά.) Οουρὶ. Τ᾽ βεοάοτεῖ. Ἰος. οἷξ, αὐτῷ} εαντω 82, 93, το, 

Ὑπεοάοτεῖ. ᾿ εἶϊ. σοι ΟΌΠΙΡΙ- 

ΧΙ. ἐῶν πληρωθῶσιν] ὅταν τληρωϑῶσιν Αἴδδη. ἱ, 974. ὡς ὧν 
πληρωϑῶσιν ΤΠΒεοάοτεῖ. 1. εἶ. καὶ ἀναςήσω] ἀναςήσεται Αἴΐαη. , 
οἷ; εἰ ῳ ὑμεπιαύο Αὐρ. ἤπς χαὶ Αγῃ. σ. Αὐπι. Εά. τὸ σπέρμα 

σου] ἐκ τὰ σπέρματός σου Αἴμδῃ. Ι. εἷς; ΟὙπΊ. Αἰεκχ. νοΐ. νἱϊ. σοηϊτα 
Νεῖϊοτ. ζε. Ρ. ὅ2β. μκμετὼ σὲ, ὃς ἔγαι) ἄλλος ὃς ἔγαι Αἴβδη. 1. οἶξ, 
ὃς ἔραι} ὃ ἔα. ςς. τὴν βασιλείαν αὐτῷ] ῥταοπητι. εἰς τὸν. αἰῶνα 
Αἴμβη. 1]. οἷς τὴν βασιλείαν σου αὐτῷ Απη. τ. Αγπι. Εά, 

ἄντω 246. 

ΧΙΙ. ᾿Αὐτὸ;] Οὗτος 82, 93, τοϑ. Οοπρρὶ. Ὑπεοάογες. ἰος. οεἶξϊ, 
Ῥγδπγττ. καὶ Ατπι. 1. στη. Εά, σους. δ[αν. Οὗἶγτος. οἰκοδομή- 
σι] 246. οἰκοδομήσει--- ὀνόματί μου] «αὐβοαδὲε πεϊδὶ ἄοπεισε πος 
πηὶπὶ περ Αὰρ. οἰκοδομήσει μοι} κα μοι 29, ξό, 110, 120, 123,1 8, 
447). ΑἸἰά. Εἰήερ. Ώεπι. Ενδηξ. Ρ. 30. Αἴῇδη. Ογτ!]. ΑΙοχ, ΤΉθο- 

ἀοτγεῖ. ἰος. ες Αττῃ, 1. Απη. Εά. Θεοῖς. δίαν. τῷ ὁ ὀνόματί ' μου] 
λ 45: καὶ ; ὠνορϑώσω ἅς. δὰ βα. οοπ1.} καὶ ϑήσομαι εἰ ἐς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρμα αὐτῇ, καὶ τὸν θρόνον αὐτῇ ὡς τὰς ἡμέρας τῷ 
ἐρανξ. ΒαΗ͂]. Μ. ἴοπι. 11]. ῥ.. 36ο. ἀνορϑώσω) ἀναφήσω ἴΔ41. ἀϊγίς 
36πι Αυὺρ. τὸν ϑρόνον] τον οἰκον ξ2. κα τὸν Ευΐεῦ. ], εἶτ. τὴν βα- 
σιλείαν Ατίιδη. 1. οἷ. ἕως εἰς 1 , ἕως Ευὐΐερ. Ατῇδη. 1. οἷς, 

ΧΙΥ͂. ᾿Εγὼ ἔσομαι) μγαηλίτε, καὶ ς ς, 93. 108, 110, 123» 1 8, 246. 

Οοαιρῖ. Ογτῖ!!. ΑἸεκ. ὙΒεοάοτγεῖ. ]. εἶς. Θύεοῦρ. καὶ ἐσομαι 82. εἰς 
π-ατέρα] πατὴρ Αππ. Βά. καὶ ἐᾶν] καὶ αν 24ς. καὶ ἔραι ἐὰν 
Αἰδλη. 1. οἶς, Ευΐεδ, Πεπι. Ἐνδηρ. Ρ. 2Δό9θ. ἢ ἀδικία] α ἡ ΠΠ, 44). 
ἢ καχιὰ 19, 108, αὐτῷ} αὐτῳ 247. καὶ ἐλέγξω] α καὶ 247. 
καὶ ἐλέγξω αὐτὸν] γεάΐστρκαπ ἐδΐασι Αὰρς. ἐλέγξω αὐτὸν καὶ ἐπιτιμή- 
σω αὐτὸν Αττ). τ. Απη. Εὰά. ἱλέγξω] ἐνλεγξω 93, 134. ΄ἐν ῥάξ- 
δὼ] ἐν ραΐδοις το. ἐν ῥάδϑω δες. δὰ βη. σοπ,.} ἐπ ηρα οὐγογαηῃ, 

εἰ ἷπ ἰαδίδες Μλίοτεινι ἀοππίπεσι. Δυσ. καὶ ἐν ἀφαῖς υἱῶν ἀνθρώπων] 
ἐκὶ σύτασιν υἱῶν ἀνθρώπων 8ϊ4ν. Οἷἶτος.. ἐν ἀφαῖς] ἐν αφεσει 11], 
ἐν αφεσιὶ ςζ. 

ΧΡ. Τὸ δὲ ἔλεος) τον δὲ ἐλεον 82, 93, 1τοϑ. Ὑιοοάοτεῖ. ἰος. οἰζ, 
Τὸ δὲ ἔλεος ---απ᾿ αὐτῷὉὨῈ νεϊ τι εον ἀϊαπε πιέανε ανπουεδο αὐ εὸ ὅγτ.. Βα. 
Ἡεῦτ. οὐκ ἀποςήσω] οὐ μὴ απογησὼ 244. ποη ανπουέατι Αυφ. 
καϑὼς] καθῶν (ἢ.) 93. κάϑοσον (Πς) 246. καϑὼς ἀπέρησα] ρ- 
Ροηΐπιγ ἤρηιπι ᾿.᾽ εἴ ἴῃ ΠΊΑΓΡ. ΔῸ αἱ. πγ. ῆς ᾿.᾿ α δϑακνί το6. , 1ς8. 
καϑὼς ἀπέςησα ὅζς. δὰ ἤη. σοπλ.} βεμε «πιουΐ α φωϊδις ἀηουὶ α Καεῖς 
“πε. Αὐρ. ἀφ᾽ ὧν ἀπίςησα] ατ19. ἀφ᾽ ὧν αφεςῆσα 54ς. απὸ 
Σαὲλ, ὃν ἀπίςησα (᾿οπιρὶ. ὅτε ἀπέρησιν δίαν. Οἴἶιορ. ἐχ προσ- 

ὦπου]) ἀπὸ Ὡροσωποὺ 93, 1οϑ. τωρὸ προσώπου Ατιῃ. :. Ατηι; Εα, 
ἐκ προσώπου μου] ὦ ἀπὸ τρροσώπου σου (πρὶ. α ὙΒεράογεξ, 1. εἶτ, 

ΧΥῚ. Καὶ τιρωϑήσεταιἢ εἰ βάεϊὶε ἐτὶ! ̓ Αὐρ. Καὶ πιρωθήσε- 
ται ὁ οἶκος αὐτῷ} τειρὸν ἤρα! τὸ ὄνομα αὐτὰ Αἴτα. τ. Απῃ. Ἐὰ, οἷ. 

αὐτὸ] 



ν Ἰἀδι 

ΒΑΞΙΛΕΙΩΝ Β.Ψ 

ἕῳ : 7 ἃς Ν ἰον Ν Ψ ΄ 

ἀνωρϑωμένος εἰς τὸν αἰῶνα Κατὰ πάντας τὸς λόγες τότες, χαὶ κατὰ πᾶσαν τὴν ὁρᾶσιν ταὺτην' 
Σ “- ῥο ᾿ ἃ, Ων -ς ᾽ 4 3 », 

οὕτως ἐλάλησε Νάϑαν «ρὸς Δαυΐδ. Καὶ εἰσῆλθεν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ, χαὶ ἐχάσισεν ἐγώπιον 

᾿ . δου; ΣΝ αξ Ἶ ὶ τίς ὁ οἶχός μου, ὅτι ἡγάπησάς με ἕως τά- Κυρίου, καὶ εἶπε, Τίς εἰμι ἐγὼ, Κύριε μὲ Κύριε, χαὶ τίς ὁ οἶκός μου, ὅτι ἡγ ησάς με ἕως τό 

τῶν Καὶ χατεσμιχρύνϑην μίιχρον ἐνώπιον σου, Κύριε μου Κύριε, Χαι ἐλάλησας ὑπερ τοὺ οἰχοῦυ 
ἘΠ ; δον: δεν δ εν Κύριέ με Κύριε. Καὶ τί προσϑή τῷ δέλε σου εἰς μαχράν' ὅτος δὲ ὁ γόμος τῇ ἀνθρώπου, Κύριε μὲ Κύριε. ροσϑήσει 

μῸΦ "ρΦ Ἂ ἰφν “Ὧμ“.. 2 ’ », ’ ᾿ ἈΝ ᾿. 

Δαυὶδ ἔτι τοῦ λαλῆσαι «πρὸς σέ; χαὶ γῦν σὺ οἶδας τὸν δαλόν σε, Κύριε μ8 Κύριε, Και διὰ τὸν 
᾽΄ . ξ΄ 7 ᾿ ΄“ρ»4 “.᾿ ᾿ 7 2 

δῦλόν σε πεποίηκας, καὶ χατὰ τὴν καρδίαν σξ ἐποίησας πᾶσαν τὴν μεγαλωσύνην ταύὑτην, γνω- 
ΡΞ ͵ φ " φΦ : ἷΨ 9 δ 4 ε Ν Ν ϑ »ἪᾺ 

ρίσαι τῷ δάλῳ σου, Ἔνεχεν τᾶ μεγαλύναι σε, Κύριέ μου" ὅτι οὐχ εςιν ὡς συ, χαὶ οὐχ ἐς! Θεὸς 
“ κ“ », Ι΄ ᾿ “,ς. “ ε ε ΄ ΟΞ ».»Ἂ.»ν » 

πλὴν σῇ ἐν πᾶσιν οἷς ἠχέσαμεν ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν. Καὶ τίς ὡς ὁ λαός σου ᾿Ισραὴλ ἔϑνρος ἄλλο 

πῆ ΝΣ ὀδήι τὸν ὁ Θεὸς τῇ λυτρώσασϑ χῷ λαὸν. τ ϑέσθαι σε ὄνομα. τ ἐν τῇ γῇ; ὡς ὡδήγησεν αὐτὸν ὁ Θεὸς τ λυτρώσασθαι αὐτῷ λῷον, τ μα, τῇ ποι- 
μ᾽ : ρ. Ν᾿ Γ ρο ρ- ἃ 3 7 

σαι μεγαλωσύνην καὶ ἐπιφάνειαν, τῷ ἐχξαλεῖν σε ἐκ προσώπου τὰ λα σου, ἃς ἐλυτρώσω σε- 
ὦ ) : ᾿ - ν : ὃ  ᾿ ν᾿ 2 Ν 9 

αὐτῷ ἐξ Αἰγύπ]ε, ἔϑνη χαὶ σκηνώματα. Καὶ ἡτοίμασας σεαυτῷ τὸν λαὸν σὰ Ἰσραὴλ εἰς λαὸν 
-“. »“, ο᾽ ρ ΄΄.“Γ΄ ρ Ὰ »» ἢ “,““ω͵ι.- 

ἕως αἰῶνος, καὶ σὺ Κύριε ἐγένε αὐτοῖς εἰς Θεόν. Καὶ γυν Κύριε μου, ῥημα ὁ ἐλάλησας περὶ τὸ 

΄ ὶ τοῦ οἴχου αὐτῶ, πί. ἕως τῷ αἰῶνος, Κύ αντοχράτωρ Θεὲ τῷ ᾿Ισραήλ᾽ ) χαὶ δόλα σου χαὶ τοῦ οἴχου αὐτῇ, πτίςωσον ἕως τῷ αἰώγος, [Κύριε πταντοχράτωρ ρκήλ" ) χαὶ 

κος αὐτῷ] οικος σου (πιᾶτρ. 243.) Οοπιρ. βασιλεία αὐτῷ] βασι- 

λεία σου (πιατρ. 243.) Οοπιρί. ἕως αἰῶνος ἐνώπιόν μου] ἐνωπιον μου 

εως αἰωνος 546. ἐνώπιόν μΕ} ἐνωπίον ἐμε 1]. καὶ ὁ ϑρόνος αὐ- 

τῷ ἴσαι] καὶ ἐσαι ὁ ϑρονος αὐτὰ 24ξ. ϑρόνος αὐτῷ ϑέρονος σου 

(243. εκ επιεπά. ἱπιογ πθατι.) Οοπηρ. ἔγαι) α 246.. ςήσεται 

Αγηι. τ. Ἄπῃ. Βα. ἀνωρϑωμένος] ἀνορϑωμενος τοό. ἐδγεῶι: Αὐρ. 

« ἐνώπιον μου Απ. 1. Απῇ. Ἐά. εἰς τὸν αἰῶνα] -ξ- τε ἀἴωνος τοβ. 
ὠγε ἐπ σίεγπεηι. Αρ. 

ΧΥῚΙ. Κατὰ πάντας] α παντας 74. ΡγεΙηΚΙ. καὶ ϑ8ἴλν. Οἴἶτορ. 

κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν] κατὰ τὴν ορασιν πασαν ςύ, 546. τὴν 
ὅρασιν ταύτην] τὴν ορᾶσιν αντξ 19. 

ΧΨΤΙΙ. Καὶ εἰσηλϑεν---ἰκάϑισεν] και Δαυιδ εκαϑισεν 44. Τίς 

εἶμι ἐγὼ] ἰδ ἔπι ἐρο Αὰφ. Κύριέ μου Κύριε] αϑίψιιε {ξουπάο 
Ἄυριε 44) 74. τού, 1347 144. α Κυριε μου 246. δονιίπε σεως πιρες 
Απιδσ. καὶ τίς] ἢ τίς δῖαν. Οἶτορ. καὶ τίς ὁ οἶκός μου] ἢ τίς 
ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου Ἰφπϑῖ. ΕΡ. ἱπῖετρ. δὰ ῬΗϊλάεῖρη. Οοπῇ, τ Ἀερ. 
χυ. 8. οἶκός μ8] οἶκος τὰ πατρός με ΟἸγγίοὔ, 1. Ρ. τς. ΤΠεο- 
ἀοτεῖ. ἰος. εἰ, ὅτι ἡγάπησας---τότων] φιοπίαπι ἀϊοχῦβὲ σε ἐι ἀὶς ἢ 
ΔΑπῦγ. ἠγάπησας] ηγαπικας 11. ηγαπηχκας 449) 71, 74) ττὸ, 

1345 18, 236, 243, 246. (247. υἱ νἸάἀεῖυτ.) ΑἸεχ. (δῖ. ᾿Νῖς. τὰ- 
των] τότε ΤὨεοάοτεῖ. ]. οἷξ. 

ΧΙΧ. Καὶ κατεσμικρύνθην) κατεσμιχρυνϑὴ 158.  κατεῦμι- 

χρύνϑην] κατεσμικρυνϑη 244. Οοπηρί. Αἰεχ. γαῖ, οὐ Αγ. σ. 

Απη. Ἐά. κατεσμικρύνθην μικρὸν] καταισμίκρυνται (Πς) μικρὰ 
ταῦτα 19. κατεσμίκχρυνται μικρὰ ταυτὰ 82. ἔς, πἰῇ τὰ μικρα, 93. 

κατεσμικρινται μικρῷ ταὐτὰ τοῦ. καὐεσμίχρυνται ταῦτα Οἰιγίοῖ. 
1. εἶς. καϊεσμίκρυνται σμικρὰ ταῦτα Ὑπεοάοτεῖ. ]. οἷς. πιεπιογσέα (ιπε 
»ἰπίπια Ἡϊετοη. κατεσμικρύνθην---Κύριε 45] ἡμαρτησάμην μέγα 

ἐνώπιον σου Κύριέ με Κύριε δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ μικρὰ ταῦτα εἰσι, Κύ- 
ριέ μου Κύριε ϑῖαν. Μοίᾳ. . μικρὸν] α 71, 247. τὰ μικρὰ ταῦτα 
Οοπιρ. Κύριέ μον Κύριε 13] Κυριε μου 11, τα1. Οτίρεη. 1, 474. 
ΟἸτγίο, ἰος. οἶς. Παῦδες Κύριε ξουιπά, ἴῃ οπαγαέξ. ποίπογε, εἴ ἢς ἰηΐτα 
ἴῃ Βος σοτηπηδῖς, ΑἸεχ. ὑπὲρ τῷ οἴκβ] περὶ τὰ οἰκου ΧΙ, 244. 
α τοῦ οἰκου 24). ὑπὲρ τῷ οἴκε τῷ δάλμ σου] τσερι τοῦ δελξ σου 64. 
27ο ἄονιο βγουΐ “πὶ Ἡϊετοη. εἰς μακράν) ἐπ ᾿οηρίαφωο Ἡϊετοηῃ. 

ὅτος δὲ] ἅὅτως δὲ 81αν. Οἴτορ. ὅτος δὲ ὁ νόμος] εἰ ἀσε εΠ ἴεκ 
ἩϊΪετοη. νόμος τῷ ἀνθρώπε] ἰες ἀονμἑπαὶς ϑγτ. Βατ- Ἠεῦτ. Κύριέ 

μα Κύριε 25] -ἰ- προς σὲ το, 82, 935 το; ΟἸιγίοῦς. ἰοα. οἶς. 2)0- 
“πὸ θεω: Ηϊ]ετοί. 

ΧΧ. Καὶ τί προσϑήσει ὅς. δὰ πεποίηκας ἴῃ σοπ,. [64.] καὶ τι 
“προσϑησῶ λαλήσω δια τὸν δελον σε πεποιηκᾶς, ςαειοτ8 ΟΠῚ 5, 44. 
ἔτι τοῦ λαλῆσαι) α ΤῈ τό, 546. ἐπι τὰ λαλῆσαι 26.5Ἡ. καὶ νῦν σὺ] 
καὶ σὺ αὐτὸς Ατῃ). 1. Αγ. Εά. σὺ οἶδας]  σν τό, ,46.5Ὁ οἶϑας 
τὸν δαλόν σου] τον δαλον σὰ ριδας 82,93. ἔς; δοίχιε σε, τοϑ. δελόν 
σ5 οἶδας (οιηρὶ. Κύριέ μου Κύριε} Κυριε 11, ΧΙ, τωι. Οἥφεη. ]. 

εἶ. α71. ἢπε ἐξουμάο Κυριε 247. βαθεῖ μὸν Κύριε πῃ ομδταέξ, 
σηΐηοσε Αἰεχ. στ ν' ᾿ 

ΧΧῚ. Καὶ διῶ τὸν] α κάι ΧΙ, ςό, ὅ4, ττρ, 121) 144) 345) 446, 
44). Οτείξεη. ἰος, οἶτ, ΑΥπι. σ᾿ Ασῃ). Ἑά. Καὶ διὰ τὸν δξλόν σου] 
Ῥγαετηἶῖ, δια τὸν λογον σὰ 10, 93») 108, 1ς8. (οπιρ!. α 71. καὶ καῖα. 
τον λογον σὰ 123. (236. κατα ἔπ ργὰ οοττ, ἴῃ δια.) τὸν δαλόν «"} τὸν 

λόγον σε ΑἸεχ. (αἱ. Νίς. τὸ ῥημα σπ τπᾶτρ. Ατιη. Ἐα, τεγόμσι ἐμκσι 

γυϊρ. τοεποίηκας} ῥγϑετηϊτ. καὶ 71. εἐποιῆσας 121. τὴν καρ- 

δίαν σξΕ] τὴν καρδίαν του δαλε σε 64. Ῥγταοτηϊτί. ττῶσαν Αττη. τ. Απη. 
Ἐὰ. ἐποίησας} τεποιηκας 82, 93, 1τοϑ, 121. (πρὶ. πᾶσαν 
τὴν] α πᾶσαν 24ς, 247. 8ϊν. Οἷἶτοσ. μεγαλωσύνην] αγαϑωσυνὴν 
64. ΑἸά. δικαιοσυνὴν σὰ 93. μεγαλοσυνὴν σου τοΒ. -ἰ σα 246. 

Οομρὶ. Αἰεχ. Οήρεη. 1. οἷ. τῷ δάλῳ σε) τὸν δᾷλόν σε Αἰοχ. 
ΟΧΧΙΙ. ἝΝνεκεν] ἐνεκα Οἥρεη. 1. ε΄. τοῦ μεγαλύναι σε) τε με- 

γαλυνθηναι σὲ 82, 92, 93. 1ο8, 123. 236, 24ς. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Οαῖ, 
ΝΙῖς. τοῦ μεγαλύναι με Απῇ. τ. Ατηι. Ἐά. τῆς μεγαλοσύνης σον 
ϑἷαν. Κύριέ μ5) Κυριε Κυριεμξ]], τῶι. Αἴεχ. Κυριε μον Κυριε 

ΧΙ, 44, τό, όᾳ, γ1) 747) 82, 92) 93) 1ού, 108, 123» 134) 144) 1ς8, 

436, 447. Οοπιρὶ. ΑΙά, (αι. Νῖς. Οὐήρεη. ]. οἶϊ, Αγαγ. 1. Ασὰν. 4. 
ε Ἁ ὔ ε ΝῪ 

ὡς σὺ] τίς ὡς σὺ 

ἔν τοῖς] ἐπὶ τοῖς 

Θεοῖς. ϑἷαν. ὅτι ἐκ ἔςιν] ἐκ ἕξι γὰρ ϑ8[αν. 
Ασῖῃ. :. Ασῃ. ΕἘά. ἄλλος ὡς σὺ ΟΘεοτρ. ϑίαν. 
44, 247). ἐν πασὶ τοις ςς. 

, ΧΧΙΠΙ. Καὶ τίς---ἶν τῇ γ1] καὶ τί ἔςιν ἔϑνος ἐπὶ τῆς γῆς ὡς ὃ 

λας σου Ἰσραήλ Απῃ. Ἑά. ὡς ὃ λαός) 911. ῴλλαός σε α σε 
1τοϑ. Απῃ. 1. ἔϑνος ἄλλο ἐν τῇ γῆ} α ΑΙπι. τ. ἐν τῇ Ὑ"] α τῇ 

447. ὡς ὠδήγησιν αὐτὸν] ᾧ ὡδήγησεν Ατπι. τ. Απῇ. Εά, ὠδή- 
γῆσεν αὐτὸν} ὡδηγησας αὐἴον 82, 93, τοΒ. οδηγησεν αντω τοῦ. ὄ 

Θεὸς] - τὰ Ισραηλ 82. τὸῷἪ λυτρώσασϑα!ι] -Ἐ σε 82, 923. κα Τοῦ 

236. τῶ λυτρωσασϑαι 24ς. αὐτῷ λαὸν] εαυτῳ λαον ΧΙ, (ςς. εχ 

ςοττ. ΔΌ ἃ]. τη.) ςό, 93, 98, 110, 244) 246, 247. εαντῳ τον λαον 64. 

αὐτὸν λᾶον 82. σεαυτῳ λᾶον 1οϑ. (οπιρὶ. αὐτῳ λαον τις8. ΑΪεχ. 

σε ὄνομα] ονομια μον 24ς. σοι ὄνομα Αττη. 1. Ατπι. Εά. δῖαν. Μὶ 
ποιόν Ψυΐρ. τὰ ποιῆσαι] α τῇ 93) 1ο8, 24ς. καὶ τῇ ποιῆσαι σοι 
Ασπι. 1. στ. Εά, ργαπηῖττ. καὶ ϑιλν. τῇ ἐκδαλεῖν] τὰ ἐχβάλλειν 
245. τῇ ἐχδαλεῖν--λαξ σε] τῷ λαβεῖν αὐτὲς ἐκ τοροσώπου τῷ λα 
τότε ϑῖαν. Οἷἶγορ.0 οὃς ἐλυτρώσω] οὗ ελυτρωσω 11, ςς, 64, γ1, τς8, 
245, 246, 247. ὃν ἐλυτρώσω Ατπι. τ. Ατηϊ. Ἑά. ἐλυτρώσω σε- 
αὐτῷ] ελυτρωσα αὐτω γ.4. σεαυτῷ] σεαᾶντξ 134. κα 247. σε- 
αὐτῷ ἐξ Αἰγύπ]ς] σὺ σοὶ Ατπι. τ. Ατηι. Ἐά. 

ΧΧΙΝ. ἡτοίμασας σεαυτῷ] ἡτοιμασὰ αὐτὼ γ4. τὸν λαόν σα] 
α τὸν 247). ῴἸἸσραὴλ εἰς λαὸν] τὸν Ἰσραὴλ λαᾶον 121. εἰς λαὸν] 
ες 11, ςςγ 44ς. ϑίαν. Οἷἶτορ. α 98. εἰς λᾶον σον τού. Πιδβεῖ εἰς 
πῃ οἰαγαές. τηϊποῦο ΑΪσχ. ἕως αἰῶνος] κεὡς 19. εὡς ἕως αἰωνὸς 

14. σὺ Κύριε] αὶ Κυριε ΧΙ. Ατπι. 1. ἐγένε αὐτοῖς) γένε αὐτοι; 

. ΧΙ. εἰς Θεόν] Θεός Αττι. τ. 

ΧΧν. Κύριέ μου) Ἔ Κυριε ΧΙ, ςς, ς6, 64, γ1, γ4ν 9279) τοῦ, 

τοϑ, 119, 123) 134) 1441 ς8, 236, 243, 24ς. Οομρὶ. ΑἸά. (Αϊ. Νίς. 

ὙἸδεοάοτεῖ. ]. οἶς, (οἀά. ἀπο ϑεγεὶϊ. αἰδοῦς. ϑ᾽αν. τερεῖΐξ 98. ῥῃ- 

μα) Ργατηϊ. τὸ ΧΙ, 44, ςό, 64, 71 74.) 92, 93. 98, τού, τοϑ, τ4:, 

23) 134) 144, 1,8, 416, 243, 2445) 247. (Ἰοτηρὶ. ΑἸΙά. (αι. Νὶς. 
Ὑπμεοάοτεῖ. ἱ. οἶς. περὶ τ] υπεὲρ τὰ 19, 82, 93, 108, 143. Οοχιρί. 
Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷξ, περὶ τοῦ δέλε---οἴκου αὐτῷ] περι τὰ οἰκα σὰ καὶ 
του ὃ... οὐ αὐἷκ (ἰοςυι8 εταίμ8 : τπᾶπὰς τος.  ὐϊτυΐς οὐκ) τῶι. καὶ 
τοῦ] καὶ ὑπὲρ του 82, 93. 1το8. Οοπιρὶ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷς, καὶ σερι 
του 247. ϑῖαν. τοίςωσον] τσιςωθήτω 10. 82.) τοβ. Οοπιρὶ. ΤΒοο- 
ἀογεῖ. ἰος. οἷ. τοσιγωϑησεται 93. ἕως τοὺ αἰῶνος) , του 19, 80, 
ξζ8, 93. 98, 108, 144, 436, 447. Οοτορὶ. ΑἸεκ. (αἰ, Νῖο. Ὑποοάοτεῖ. 

Ἰ ς 
ΚΕΦ. ΥΠ. 

ή 5 ΟἿ; τᾶ. χαὶ ἡ (χ αὐτῷ ἕως αἰῶνος ἐνώπιόν με' χαὶ ὁ ϑρῦνος αὐτ ξἔ “πιξωϑήσεται ὃ οἶκος αὐτῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτῇ ἕως αἰώνος ἐν μ 6 ἘΠ 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24, 

2ξς; 



--- --ὄὕ.ἅ 

- αν - ζες: 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ β. 
ΚΕΦ. ὙΠ. 
26. 27. γὺν χαϑὼς ἐλάλησας, Μεγαλυνϑείη τὸ ὄνομά σ8 ἕως αἰῶνος. Κύριε παντοχράτωρ Θεὸς Ἰσραὴλ, 

ἀπεκάλυψας τὸ ὠτίον τοῦ δόλε σου, λέγων, Οἶχον οἰκοδομήσω σοι" διὰ τοῦτο εὗρεν ὃ ὅδδλύς σου 

τὴν Σαρα αν ἑαύτϑ τϑ προσεύξασϑαι πρὸς σὲ τὴν προσευχὴν ταύτην. Καὶ γὺῦν Κύριε μ8 Κύ- 

ει, σὺ εἶ Θεὸς, χαὶ οἱ λόγοι σου ἔσονται ἀληϑινοὶ, καὶ ἐλάλησας ὑπὲρ τὸ δόλΒ σοὺ τὰ ἀγαδὰ 

ταῦτα. Καὶ γῦν ἄρξαι χαὶ εὐλόγησον τὸν οἶχον τῇ δόλε σα, τῷ εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιόν σα, 

ὅτι σὺ Κύριε μου Κύριε ἐλάλησας, χαὶ ἀπὸ τῆς εὐλογίας σοῦ᾿ εὐλογησήσεται ὃ ὁ οἶχος τοῦ δάλου 

28. 

σου τϑ εἶγαι. εἰς τὸν αἰῶγα. 

ΚΑῚ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, χαὶ ἐπάταξε Δαυὶδ τὲς ἀλλοφύλους, χαὶ ἐτροπώσατο αὐτᾶς" καὶ 

ἔλαξε Δαυὶδ τὴν ἀφωρισμένην ἐχ χειρὸς τῶν “ἀλλοφύλων. Καὶ ἐπάταξε Δαυὶδ τὴν Μωδδ, χαὶ 

διεμέτρησεν αὐτὲς ἐν σχοινίοις, κοιμίσας αὐτὲς ἐπὶ τὴν γῆν" χαὶ ἐγένετο τὰ δύο σχοινίσματα 
τ ϑανατῶσαι, χαὶ τὰ δύο σχοινίσματα ἐζώγρησε" χαὶ ἐγένετο Μωὰξ τῷ Δαυὶδ εἰς δέλους φέ- 

1. οἷς. εὡως αἰωνος λογον 121. Κύριε 2] Κυριος τ21, 216. Κύ- 

ριε 2. -- Ἰσραήλ] αὶ οὐπὶ ἱπιοστηοὰ, ΧΙ, 10, 29, 44) 52, ςό, 64, 71) 74» 
82, 92, 93.989 1ού, 1οϑ, 119, 120, 123», 1347) 144)1 58, 2435244, 246, 

4247. (Οπιρ]." ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. Νῖς. σι. 1. Αὔπη. Εἀ, Οθογρ. ϑίαν. 

Θεὲ] οΘεος ςς. Θεὸς 121, 226.5Ἡὁϑ.ἁ ῳ τῇ Ἰσραήλ] ἐπὶ τον Ἰσραηλ ἐς, 
416. Ισραηλ (ςοττ. ἱπίεσ 11π. ἐπὶ τὸν [σρ.} 12:1. καὶ νῦν} α νυν 

τος 82) 93» 108. (οπιρὶ. ΑΥπ). 1. δογρ. κα 29) 44. 42, εό, 4, 74; 
92) τοῦ, 119 120, 1219) 134.) 144)243)2445.246. ΑἸ]ά. (αἴ. Νῖο. δ]αν. 

καὶ ποιῆσον 98, 123, 158, 247. ΑΙεχ. καὶ γὺν δες. δὰ Κύριε ν. 27.] 
καὶ οἱκος τὰ δελξ σε Δαυιδ εςαι ανωρϑώμενος ἐνωπιον σου, οτι σὺ ἵζυ- 

ριε ξς. καϑὼς ἐλάλησας --Θεὸς ᾿Ισραὴλ νετ. 27.} α οἰπὶ ἰηϊειτηεά, 
(μαθεῖ ἴῃ πᾶσ.) 121. ἐλάλησας) ἘΞ ρος μετ9. -ἔ ποιῆσον 82, 
93» 1ο8. (πρὶ. ΑἸ. 1. σεογρ. δίαν. 

ΧΧΥῚ. Μεγαλυνϑείη] ῥταβυηῖτες. καὶ νυν ΧΙ, 10, 20, ςό, 64, 74, 
82, 93. 98, τού, 1τοϑ, 119, 120, 134) 144) 158, 243, 244, 246. 

(οπιρί. ΑΙά. Οεογρ. δίαν. καὶ νυν μεγαλυνθήτω 44. ῥγωπηϊ. καὶ 
53) 71) 92, (121. τηᾶγρ.) 123» 247. ΑΙεχ. (δῖ. Νίς. στ. 1. Απῃ. 
ἘΔ. ἕως αἰῶνοξ] -ἰ- λεγων ΧΙ, 10, 29, ςύ, 64, γι, 74, 92. 93, 98, 
Σό8, τῖο, 120, 1239 (134. οοτγ. λέγον.) 1 ς8, 243, 244. Οομηρ!. ΑΙά. 
(ΑΙεχ. ἴῃ ομιασδές. τηϊποτε.) (δῖ. ΝΝὶς. δ1ν. εωὼς τὰ αἰωνος λεγὼν 449 
τού. -Ἐ λεγον 52, 144. τ᾿ Κύριε, λέγων 82. -ξ- λέγει 236. 

ΧΧΥῚ]. Κύριε] Κυριος 44, 52, ςό, γ1, 123) 236. (αΐ. Νῖς. 

Ῥυϑιηϊ. ὅτι σὺ Τπεοάοτεῖ. ]. οἶϊ. φηοπίαπι ἐπ Ζδοπιίπας ΑὉΡ. Κύριε 

παντοκράτωρ Θεὸς ᾿Ισραὴλ] Κυριος παντοκρατωρ 6 Θεος ἐπι τὸν Ισραηλ, 
χαι ὁ οἰκὸς τοῦ δελου σον Δανιδ εςαι ανωρϑωμενος ενωπιον σου, ὁτι σὺ 
εἶ παντοκράτωρ Θεος Ισραηλ ΧΙ. ἧς, οὐπὶ σὺ Ἄυριε Ρἴὸ συ εἶ, εἴ του 

Ἰσραὴλ ἴῃ ἤπε, 986. Κύριε παντοχρατωρ ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ καὶ ὁ 

οἵκος του δελου σου Δαυιδ εςαι ανωρϑομενος ἔνα ἐνώπιον σοὺ ὁτι σὺ Κύριε 
“παντοκράτωρ ο Θεὸς του Ἰσραηλ 19. ἔς, ουγῃ Θεὸς ἢπε ὁ 5, 6 εἴ ἀνωρ- 

ϑώμενος ὕτὸ ανωρϑομενος, 29, ὁ44- ἤς»; ουπὶ Κυριος ἴῃ ΡΠ ποὶρίο, ἂν- 
ὠρϑαμενος ΡΓῸ ἀνωρϑόμενος, εἰ τὸν Ἰσραὴλ ΡγῸ τε Ἰσραηλ, 93. ἤς, 
οὐπὶ Κύριος Ρτὸ Κυριε Ἀἷ5, εἴ ἀγωρϑώμιενος Ργο ἀνωρϑόομενος, τοϑ. ὥς, 

ἢπε καὶ ρτίπιο, εἴ οὐπὶ ἀνορϑύμενος ρίῸ ανωρϑόμενος, 24ς. ἢς, Ο.ΠῚ 
Κύριος 0ῖ5) εἴ ἀνορϑωμένος ρτο ἀνωρϑομένος, (πυρὶ. 

κρώτωρ Θεὸς ἐπὶ τὸν Ισραηλ καὶ ὁ οἶκος τοῦ ὅπλου σου Δανιδ ἐςαι αν- 

ὠρϑώμενος εὐωπιον σβοτι σὺ Κυριε παντοχρατὼρ ὁ Θεος τε Ισραηλ ό.. 

ΑΙά. ἤς, οὔ ὁ Θεὸς ὑζὸ Θεὸς ργπιο, 82. ἔς, ἤπε ο υ{}Π|0, 1109 

243. ἧς, ουΠπὶ Κύριος Ῥτὸ Κυριε, εἴ Θεος υἱῖ. πε ο, 1ς8. ὥς, οἰΠπὶ 
Κυριε ε Θεε 'π ῥηποϊρῖο, πε καὶ, εἴ οιπὶ Κυριος Ἰη πε, 247. ῆς, 
εοὐπὶ καὶ εἰ σὺ ἴπ οβαταξξ, τηΐηογς, ΑἸεχ. Κυριος παντοχρατὼρ Θεος 
ἐπι τὸν Ἰσραὴλ καὶ ο ϑρονος τοῦ ὅκλε σου Δανιδ ἐςαι ἀνορϑώμιενος ἐνω- 
σπιον σου, οτι συ Κυριος παντοχρατὼωρ Θεὸς τῇ Ισραηλ 74. ἔς, πΙΙ͂ αἂν- 

ὠρϑώμενος.» ἐῖ Κυριε ρῥτοὸ Κυριος υἱξ. οχ. ἔς, οσυπὶ παντοχρατορ ὑτὸ 

τυαντοχρατὼρ υἱί. τοό. ἤς, οὐπὶ ἔγε ἀνωρϑώμενος ὕγοὸ ἐγαι ἀνορϑω- 
μένος, 120. ἔς, πῇ ανωρϑώμενος, 134. ὥς, ουπὶ Κυριε ργο Κυριος 
Ῥεΐπιο, εἰ ανωρϑωμενος ΡΓῸ ἀνορϑωμεένος, 144. καὶ ο ϑρονος τοῦ ὅπλου 
σου Δανιδ εςαι ΤῊ ΛΗΡΝ εγωπίον σδ ὁτι σὺ Κυριος παντοχρατὼρ 
Θεος τοῦ Ισραηλ τηᾶγρ. 121. ῥγϑτηπί. καὶ νῦν Ατηι. 1. Ατπγ. Ἑά. 
ἴῃ οαἴεγὶβ ἔετε σοηνεηῖξ τ εἴλτη Οεογρ. εἰ 8512ν.} οὐπὶ 8114. ργϑςε- 
ἀεηίίυ πηι. Θεὸς] Θεὲ ΠΙ|. ὁ Θεὸς γι. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷξ, Ἶσ- 

ραὴλ] ἐπι τὸν Ἰσραὴλ 44, ς2, τό, 71, τ23. (ῖ. Νῖο, ργαγητε. τα 546. 
ὠπεκάλυψας] καὶ γὺυν καϑὼως ἐλαλῃσας μεγαλυνϑ ειη το ογνομὰ σοὺ εως 

αιωνος λεγέεε Κυριος παντοχρατὼρ Θεος Ἰσραὴλ απεκαλυψὰς 52) 92) 

103) 247. (καῖ. Νίο. ἔς, ἤπε Ἑως ἀιωνος, 745) 98, 1209) 1345} 1.14) 243. 

καὶ ὁ ὀϊκος τοῦ ὅσλε σου Δανιδ ἐςαι ανορϑώμενος ἐνώπιον σον, καϑῶὼς 

ἐλαλησας. καὶ νυν μεγαλνυνϑειη Τὸ ονομᾶ σον ἐὼς αἰῶνος) ὁΤι σὺ Κυριε 

οι. 1. 

Κυριος παντο- 

παντοκρατορ Θεὸς τῇ Ἰσραὴλ ἀπεκάλυψας ςτ6. καὶ οοικος του δαλου, 
σε Δαυιδ εραι ἀνορϑωμενος ἐνώπιον σξ, οτι σὺ κυριος παδοχρατωῤ Θεὸς 
τε Ἰσραὴλ απεκαλυψας 71. και απεκαλυψας 1οό. Ργδπηϊἶ. καὶ νῦρ 

καϑὼς ἐλάλησας Αττη. τ. εἴ ἱπῖεῦ ὑποοβ (φυοά ἀεᾶς 'π Ψ]ν.) Αγπι. 

ἘΔ. τὸ ὠτίον] τῳ ὠτίῳ 246. τῇ δάλε σε} α του δδλου 93: λέ- 
γων] λεγον (υζ νἱ ἀεἴιγ) 134. Οἶκον οἰκοδομήτω] οἶκον ἐκεῖνον οἶκο- 

δομήσω Ὑπεοάοτει. 1. εἷἶξ. καρδίαν ἑαυτῇ} καρδιαν αὐτῇ ἐν Θεῳ 

82, τοϑ. “Ἐν Θεω 93. λεᾶυτε ις8. προσεύξασϑαι «πρὸς σὲ] 
προσευξασϑαι σε πρὸς σε 74. τοῦ; 120, 134. ΑἸά. τὴν προσευχὴν] 
αὐτου]. δα παι. Γες. 144. 

ΧΧΥΤΙΙ. Κύριέ μου Κύριε] αὶ 44» 71. 
ομιαγαῖξ. τιΐποσε ΑἸοχ. Ζοηιὴπο ππεὰς Τονιίπο (ἣς νεγ. 29.) Απηδγ. 

σὺ εἶ Θεὸς} συ ὁ Θεος 71. Θεὸς] οΘεος 11, 44, ςς», 64, 74. 93, 98, 
τού, 120, 134, 144, 236, 24ζ, 246, 247. ΟΟμΡΪ. ΑΙά. Αἴεκ. (αἱ. Νὶς. 

καὶ οἱ---ἀληϑινο}] οἰ υεγόα κα (μπὲ υεγα Αυαῦτ. καὶ ἐλάλησας] 

καϑως ελαλησᾶς το, 82, 93» το8. ὃς ἐλάλησας Ατη. τ. καὶ ὃ ἐλά- 

λησας Απῃ. Ἐὰ. ὑπὲρ τῇ δέλε σου] 2γοὸ ψέγυο ᾿πὸ Απλθ. τὰ 

ὠγαϑὰ] κ 44. φγατηϊῖ. πάντα Απῃ. τ. Απῇ. Ἑά. τὰ ἀγαϑὰ 
ταῦτα] τὸ ὠγαϑὸν τῶτο Θεορ. τὰ ἀγαϑὰ--δέλε σε ἴπ τςοηι. 

ἴε4ᾳ.} α οὐπὶ ἱπτεπποά. 247. 
ΧΧΙΧ. νῦν ἄρξαι καὶ] κα γι. ἄρξαι) Ἔ Κυριε τ21. Ἔ συ 

18. ᾿ ἄρξαι καὶ εὐλόγησον] ἱπεῖρο ὀεπεάϊεετε Αταδτ. ἄρξαι εὐλο- 
γῆσαι Αττη. 1. Ατα. Ἐὰ. εὐλόγησον) εὐλογησᾶι 246. 
ναι τ] μὲ ἔπι Απιρτ. ὃς ἔσαι Οεοτρ. -Ἐ αὐτῷ δ,αν. 
δὰ ἤπ. ςου.} εἰς τὸ εἰναι ἐνωπιον σὰ 44. 
μένον 64. 

Βαδεῖ Κύριε {εουπά. ἰπ 

τὸ εἶν 
τῇ εἶναι τῦὶ 

εἰς τὸν αἰῶνα 19} εἰς ἡγα- 

ὅτι σὺ Κύριε] ὅτι σὺ εἶ Κύριε 11, 244. ἔς, οὐπὶ εἶ ἰηῖοῖ 
ποο5, ΑΪςχ. Κύριε 2 εν ̓ ι 8. ἐλάλησας] ἐλάλησα 11. ὃ 
λαλησας ΧΙ, 244. καὶ ἀπὸ τῆς εὐλογίας δίς. δὰ ἔπ. ςοπι.} α δεπέ- 

εἰϊδδίοπε τμα ὀεπεαϊ σείων ἄογιμς (γυὶ ἐπὶ ἱπ είόγησι. ΑΥΛΌγ. εὐλογίας 

σου] α σου 11. εὐλογηϑύήσεται) εὐλογισϑήσεται (οπιρὶ. εὐλο- 

γείσϑω δϊαν. τῷ εἶναι 41 11, ΧΙ, ς2, ςό, 64, 74, 82, 92) 93» 
τού, 1οϑ, 119, 120, 121) 124») 1442 1.8, 216, 244.» 24ς, 247. (οπρὶ. 

Αἰοχ. ὅδε. Νῖς. Ασπὶ. 1. Απη. Ἐά, δ5[αν. Οἷἶτορ. εἰς τὸν αἰῶνα 49} 

“ ἐνωπίον σοὺ 205 98, 243. ΑἸά, 8᾽αν. Μοίᾳ. κα 247. ἐνώπιόν σου 

8᾽αν. Οἶἴτορ. 

1. Καὶ ἐγένετο--ἐπάταξε) μέτα δὲ ταυτα ἐπαταζε 44. καὶ 
ἐπάταξε] α καὶ 19, 93, 1οϑ. Οοπιρὶ. Αγπ). :. Αγηι. Εά, Δαυὶδ 

τὰς ἀλλοφύλες] τες αλλοφυλες Δαυιδ 247. καὶ ἔλαξε] ελαξε δὲ 

19. δΔαυὶδ..] 44. τὴν ἀφωρισμένην] τὴν ἀφαλνισμένην (ἢς) 
44, τοό. τῶν ἀφωρισμένας Ατηι. 1. ΑΥπι. Εά. τὸ ἀφόρισμα δ[αν. 
Οἴἶτορ. τὸ ἀφωρισμένον ϑίαν. Μοίφβ. τῶν ἀλλοφύλων] αὶ των » 44, 
γ4) τού, 134) 144) 230, 242, 247. (μι. Νὶς. 

11. ᾿Αεὶ 1], 44. τὴν Μωδ6] τον Μωαξ 242, 246. ΩΣ 
διεμέτρησεν] καὶ διεμετρισεν τοό. χα! διεμερισεν 246, 24). αὐὖ- 
τὰς 19] αὐἴην 1ΠΠ, 44, 247. ἐν σχοινίοις] σχρινιω 19, 93. Οοπιρὶ. 
σχοινια 82. σχοινοιω το. μαθεῖ ἐν ἴῃ οδασαῶ.. χηϊμπούε Αἷἶθοχ. ἐν 

σχοινίῳ ὙΠοεοάοτεῖ. Ο. 22. ἰῃ 2 ες. χοιμίσας) κομισας 92. κοι- 
μησας 121. ΑἸά. Οϊ. Νίς. καὶ ἐκοίμησεν Αὐτ,. 1. ἀπ. Ἑά. Οογς. 

καὶ ἔϑηκεν δῖαν. . Οἰἶτορ. ϑήκας 8ϊαν. Μοίᾳ. ἐπὶ τὴν γῆν] ἐπι τῆς 
γῆς 71- καὶ ἐγένετο 1 5] καὶ ἐγένοντο ΑἸεχ, τὰ δύο ι5)] κ τὰ 

82, 216, 242. τὰ δύο σχοινίσματα 15} τὸ ἑνὸς 44. σχοινισμαι 
121. τῇ ϑανατῶσαι!)] εἰς τὸν ϑάνατον Οφοῖγ. εἰς ϑανάτωσιν 81αν. 
τὸ ϑανατῶσαι---σχοινίσματα 25} μαδεῖ π΄ ομαγαέξ. ποΐποτε Αἴεχ, 

καὶ τὰ δύο σχοινίσματα) καὶ το τληρωμᾶ τῇ τριτε σχοινισματος 10, 
82, 93» 108, τς8. (οπρί. χαὶ τὸ ὥληρωμὰ τῇ σχοιγισίλατος 29. 
εΥ 



π ἢ ̓ 

) 

ι Μ.]. οἷῖ 

ν 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

βοντὰς ξέγια. 

τ ἐπιςῆσαι τὴν χεῖρα αὐτὰ ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην. 

ΚΕΦ. γΠ|. 
Καὶ ἐπάταξε Δαυὶδ τὸν ̓ Αδρααζὰρ υἱὸν Ῥαὰδ, βασιλέα Σεξὰ, ππορευομένα αὐ- 

Καὶ προχατελάξετο Δαυὶδ τῶν αὐ- 

τϑ χίλια ἅρματα, χαὶ ἑπ]ὰ Χιλιαῤας ἱππέων, χαὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πσεζῶν- χαὶ παρέλυσε 

Δαυὶδ πσάντα τὰ ἅρματα, χαὶ ὑπελείπετο ἑαυτῷ ἑχατὸν ἄρματα. Καὶ Ὁ αὐ εται Συρίᾳ 

Δαμασχϑ βοηϑῆσαι τῷ ᾿Αδρααζὰρ βασιλεῖ Σουδᾶ, χαὶ ἐπάταξε Δαυὶδ ἐν τῷ Σύρῳ εἴκοσι δύο 

χιλιάδας ἀνδρῶν. Καὶ ἔϑετο Δαυὶδ φρουραν. ἐν Συρίᾳ τῇ κατὰ Δαμασχὸν, χαὶ ἐγένετο ὁ Σύ- 

ρος τῷ Δαυὶδ εἰς δδλους φέροντας ξέγια" χαὶ ἔσωσε Κύριος, τὸν Δαυὶδ ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύετο. 

Καὶ ἔλαξε Δαυὶδ τὰς χλιδῶνας τὸς χρυσᾶς, οἱ ἦσαν ἐπὶ τῶν ππαΐίδων τῶν ᾿Αδρααζὰρ βασιλέως 

Σουξὰ, χαὶ ἤνεγχεν αὐτὰ εἰς ἹἹερουσαλήμ' καὶ ἔλαξεν αὐτὰ Σουσαχὶμ βασιλεὺς Αἰγύπ]ςε, ἐν τῷ 
ἣν Ζ ε ἣν ε" “ 

ἀναξῆναι αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐν ἡμέραις Ῥοδοὰμ υἱδ Σολομωντος. 
“ ρ 

Καὶ ἐχ τῆς Μετεξᾶχ χαὶ 
ρῷ φ}ο » 2 ᾿ "». "» . 3 Ρ̓ 

ἐκ τῶν ἐχλεχτῶν πόλεων τῇ ᾿Αδρααζὰρ ἐλαδεν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ χαλχοὸν πολὺν σφίδρα" ἐν αὐ- 
», 7 ν » ὶ “ οΝ ͵ - . », Ν 

τῷ ἐποίησε Σαλομῶὼν τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν, καὶ τὰς ςύλους, χαὶ τοὺς λετῆρας, χαὶ “πάγτα 

κό, γ1, οϑ, ττο, 243. 246. καὶ τὰ δύο σχοινίσμαϊα ἐζώγρησε 

καὶ τὸ πλήρωμα τὰ σχοινισματος τὰ δυο σχοινισμαῖχ ἐχμέτρησαι ΣΙ. 

και εζωγρησε 74, 120, 134) 144. και τῷ ἕνος ἐζωγρηῆσε τού, καὶ εἰς 
τλήρωσιν τρίται μερίδες δῖαν. Οἴἶορ. ἐφώγρησε) εζωγρησαν 64, 
110, 168, 247. Αἰά. Αἰεχκ. τῇ ἡ ζωγρῆσαι. Αγ. 1. Ατππῃ. Εά. εἰς τὴν 
δφωγρείαν στοῦ. ϑιαν. Μοίᾳ. καὶ ἐγένετο Μωὰξ] καὶ ἐγένοντο οἱ 

Μωαξίται (φοτρ. 85[2ν. Ογορ. Μωὰδ 29] ργαηητι. ἡ 82. Μωὰξ 
τῷ Δαυ! δ] Δαυιδ τω Μωχδ 242. τῷ Δαυὶδ] α 168. Βαρεὶ ἴπ ςμᾶ- 
τδέϊ. τηϊπογε ΑἸδχ. τῷ Δαυὶδ εἰς δάλες} τοῦ Δαυὶδ δέλοι ϑ[αν. 
Οἴτορ. εἰς δόλες φέροδα ἐν δελε φερονῖος 19. εἰς δουλον φεροντὰ 

τού. φέροντας} φεροντα 98. φέροντες 242. φέροντας ξένια) 
ξενιοφόρες (ἢς νετ. 6.), Αγπι. τ. Αγπι. Εά. δόντες αὐτῷ ξένια ϑ8αν, 

, Οἴπορ. δόντας ξένια 8[Αν. Μαοίᾳ. 
11. Δαυὶδ] , 24ς-.- τὸν ᾿Αδρααφὰρ] τὸν ἄνδρα ζὰρ (Πο) 44. 

᾿Αδρααζαρ] Αϑραζαρ(ῆς ἱπίτΑ) 29, ςό, 64, γ1, 742 929 τού, 123, 134, 
144, 242, 243. (246. ἱητεγάμαι Αϑριαζαρ.) ΑἸά. (αι. Νίς. Βαῆϊ. Μ. 
ῖ. 180. 5ῖν. Οἷἶτορ. Ανδρααζαρ (93. ἢς ἰη8.} 119, 24ς. Ανδρα- 
ζαρ τς8. ᾿Αδραεζὲρ (ἔς ἱπέτ4) Οοπιρὶ. ᾿Αρτααζὰρ Ατπι. τ. ᾽Ατρα- 
αζὰρ Αγ. Εα. ᾿Αδαρξὰρ (ῆς ἱπῖα) Οεογρ. Ῥααξ] ῬΡῬαμωχξ 

44. Βααρ γι. Ῥααφ (ῆς ἰηῆα 82, τοϑ, τς 8. ΟΠηρ].) 923. ὁααξ 
(ἢς πιεπά.) 119. Βαρααξ (ἢς ἰπ4) 247). Ῥωὸμ Ατη. τ. Ῥωᾶμ 

Ατ. Ἐ4, Ῥαωὰλ Οεοτρ. βασιλέα] βασιλεως ΧΙ, 44, ς6, 74, 
92, τού, 119, 121) 134, 1445) 436, 242. Ολϊ. Νίς. Σεδα] Σουσα 
ΣΙ. ροῆεα υἱ ἴῃ Εά. ρῥγαπηῖϊτ. τὰ 216, 242. (δῖ. Νίς. Σωξᾷ ΒαΗ͂Ι. 

Σεσκὼ (ἔς ἱπ.2) Οεογρ. πορευομένε αὐτῇ} πορευομενον 

82. πορευομένου αὐτῷ κ αὐτῇ “46. ἔν τῷ τορεύεσϑαι αὐτὸν 
Ἀπ, τ. Αγπι. ΕἘά. τὴν χεῖρα αὐτῷ} τὴν χεῖρα αὐτῷ ΑἸΙεχ. τὰ 
ὅρια ϑῖαν. Οἴἶτορ. ποταμὸν Ἐνφράτην] ΤΙ. 82, 93, τοϑ. ΟΟμΡΙ. 
Εὐφράτην] ΡΓΘ ΠΝ. τὸν 44. οὐρὰν 236, 242, 247. ϑῖαν. Οἴἶγορ. 
Ἐπρατήν Απη. τ. Αγ. Εά. 

ΙΝ. Δαυὶδ 15] κα 247). Αττη. Ἑά. ϑ8ϊδν. Μοίᾳ. τῶν αὐτοῦ] 

α ΄οό. ἀπ᾽ αὐτῶν Οεοῦρ. ἀπ᾿ αὐτῷ δῖαν. χίλια ἅρματα) επ]α 

αρμαῖα 111. ἑπΊ]ὰ χιλιάδας ἱππέων] ἐπ]ακισχιλιες ἱππεῖς 82, 93, 

τοϑ, Οοιρρί. χιλιάδας 15] χιλιαδὲς (ἢς ἱπίτα τού, 120, 144.) 

134. χιλιάδας ἱππέων] χιλιες 'ππεις 19. παρέλυσε] διέλυσεν 

ὙΠεοάοτεῖ. Ὁ. 23. ἰπ 2 κε. στάντα τὰ ἅρματα] τὼ ἅρματα τῶν 
Σύρων τῶ τλεῖςα ὙΒεοάογεῖ. ἴσο. οἶξ. ὑπελείπετο) ὑπελίπετο 1.4.4) 
242. ὑπελείπετο ἑαυτῷ] υπελείπετο αὐτῳ εἶ αὐτων ΧΙ, 123, 244, 
54) 247). υπελείπετὸο εξ αὐτῶν 44, 64. ΑἸά. (Αι. Νὶς. Βαῇ!. Μ. Ι. 
εἷξ. ἑαυτῷ] -" εξ αὐων 29, ς2, ςξ» 71» 745, 82, 92, 93, 98, τού, 
110) 120, 121) 1345) 144,18, 236, 243, 246. (πρὶ. Αγη. τ. Αγσηι. 

ἘΔ. ργβηγτι. εξ αὐτῶν 242. αὐτῷ ἐξ αὐτῶν ΑΙεχ. ἐπ᾽ αὐτῶν 
Θεοῖς. αὐτῷ ὠπ᾽ αὐτῶν ϑ[αν. Οἴἶτος. ἔς, πῇ ἑαυτῷ, 81αν. Μοίᾳ. 
ἑκατὸν ἅρματα! Ττ. 44. 

ν. Συρία] Συρος 82. ο Συρος 935 1οϑ. ῥτγαπιϊε, ἡ Οοτηρὶ. Συ- 

δἶνος Ατηι. 1. ᾿Ασορῖνος Ατπι. Εὰ, ᾿Ασερία Θεοῖς. Δαμασκξ] 
ἐκ Δαμασχβ 19» 93» 1ο8. ΟΟΠΏρΡ]. Αἴτη. τ. Ασπῃ. Εὰ. βοηϑῆσαι] 
βουϑεα το. 82, 93) 108. ῬΓΘΕΠΉΪ. τα 121. βοηϑῆσαι τῷ ̓ Αδρα- 
αξζὰρ] εἷς βοηϑείαν τῇ ᾿Αδραξὰρ δίαν. Οἷἶτοσ. τῷ ̓ Αδρααζὰρ) τῳ 
Αϑαξαρ 44. ᾿Αδρααζὰρ] Αὐραζαρ (ᾶς ἀεΐηςερο) 1ς8. Σεξαὰ] 
Σερὰ (ἃς ἰηΐτα) Θεοῦ. δΔαυὶϊδὴ α 24ς. ργαπιῖϊι. ὁ (αῖ. Νὶς. 
ἰν τῷ Σύρῳ] ἐν τὴ Συρια 39, 71» 98, 243. αν 2ήξ, 347. ἐκ τῶν Σύ- 
ρων Αττῆ. 1. Ἄστη. Εά. ἀπὸ τῷ Σύρε Οδοῦρ. ἐπὸ Συριας δἷαν. 
εἴκοσι δύο] εἴκοσι καὶ δυο ΧΙ, 93, 98, τού, τοϑ, 119, 123, 134; ις8, 
236, 242, 243) 247. ΟΟπιρ], ΑΙ4, (ας. Νὶς. ἔς, ουπὶ καὶ δύο ἴῃ οἰ- 

ταδς. τοΐπογε, Αἰεχ εἴκοσι δύο χιλιάδας ἐἰνδρῶν] κ χιλιαδας και 
δυο ανδρων 24ς. 

ΝΙ. Δαυὶδ 1] κα 44. φρερᾶὰν] φρερας (ῆς νεῖ. 14. ΧΙ͂, 20, 
ξξ, 74.) τού, 119, 123») 134) 144, 2369 242. (δῖ. Νῖς.) 92. Αγη). 1. 

Αγπι. Εά. φρερες 44. Θεοῦ. φρερὸν ϑίᾶν. ἐν Συρίᾳ τῇ] ἐν τὴ 
Συριὰ τῆς 93. κα 1ς8. ἐν τῇ Συρία τῇ ΟοΙρ. καὶ ἐγένετο ὁ Σύ- 
ρος] καὶ ἔγένοντο οἱ Συρο! 19, 82, 93, :οΒ. Οοτηρί. Αττῃ. τ. Απῃ. Ἐά. 

ὁ Σύρος] Συρια 49, ςό, 71, 745 925 98, τού, 120, 1345 144, 1ς8, 216, 
242, 243, 246. (αἵ. Νίο. ἡ Συρια 44. ϑίαν. εἰς δόλες φέροντας 
ξένια] εἰς δελείαν φέρουσαν ξένια Οεοτρ. εἰς δόλες δόντας ξένιχ δῖαν. 

Ἁ } ᾿ 

καὶ ἔσωσε] καὶ ἐσωζε 71) 93. 243. τὸν Δαυ!δ]ὴ τω Δανιὃ τοό. ἐν 
πᾶσιν οἷς ἐπορεύετο] Ἐν πᾶσιν 5 ἐὼν ἐπορεύετο το, 82, 93» 1ο8. οὗ 
ἐπορεύετο ὅν: Οἴτορ. οἷς ἐπορεύετο] οἷς καὶ ἐπορεύετο Αγ. 1. 
Αγ. Ἐά4, ἢ : ἐπορεύετο ϑίαν. Μοίᾳ. 

ΨΙΙ]. τοὺς χλιδῶνας] τας χλυδονας τοῦ. 

134) 144. τὰς χληδωνας 242. τες χλιϑδονας (πιαγρ. χλοιες, ὃ ἐξι 

μανιακας. 243.) ΓΟΠΙΡΙ: Πα: τοὺς χρυσ:] τὸ χρυσε 74. τὰς 

χρυσας τοῦ. οἱ ἧσαν) ἃς “ἐποιησε 11. ἃς ἐποιησαν ςς, τ21. οὖς 
ἐποιησας (ςοττ. ἐποιῆσεν ἃ Τεο. πη.) 247. ταίϑων τῶν] α τῶν ςό,7γ.1, 
93. 1ο8. Οοπιρί. ταιδὼν τα 1:8, ΑΙεκ. ᾿Αδρααφὰρ)] Αδραξαρ 
(ἄς ἰητα) 44. βασιλέως] ρτεεγηϊτῖ. τα ςό, 93, 246. Οοἴηρὶ, Σαβὰ] 
Ἔ καὶ σαντα τὰ οπλα τὰ χρυσὰ και δορατα το, τοϑ. -Ἐ εαάεηι, 

πἰῇ τὰ δορατα, 82, 93. Ἔ καὶ τὰ ὁοπλᾶ τὰ χρυσὰ καὶ τὰ δορατὰ 
1.8. καὶ ἤνεγκεν} και ἤνεγκαν 71) 93, 1.8. αὐτὼ 15] 19. 
Αγηι. 1. Αστπι. ἙἘά. καὶ ἔλαβεν δος. τἀ ἢπ. σοπι.} λ ςό, 246. 
Οομρὶ. Ζὲ λμξε αἀεεερὶ! ροἤεα δωίας τές Ἐν γε ἐπ ἀϊεδιας οδοαη ΔΜ] 
δαίϊοπιοηίς, σα αὐξεπα 76 ἱπ ζεγω αίεσι Ν εἰ. 1.41. εχ Οοά. Οεπη. 7. 
Βαθοῖ ἱπῖεσ ὕπσος Αγ. Εά. αὐτὰ 29] α 247. Σεσακὶμ] Σ8- 

σακειμ 209 64, 93» 121) 1ς8. ΑΙεχ. Σεσακιν 2425. Σοσακὶμ Ατηι. 1. 

Ατη,. Ἑά. Σεσκὰ Οεογρ. Αἰγύπου] ΑἰγυπἼων Αγπι. τ. Αστὴ. 
ἘΔ. ἐν τῷ αἀναξῆναι αὐτὸν] ὅτε ἀνέβαινεν Θεοῦ». ὅτε ὠνέδη δῖαν. 

Ῥοξοὰμ] Ἱεροξοαμ Π, το. Ῥοξεὰμ Οεογς. υἱξ Σολομῶντος] 
υιξ βασιλέως Σολομωντος 44. Σολομῶντος] Σαλωμὼν ό64ᾳ. Σαλο- 

μὼν το. Σαλωμ 24ξς. Σαλομοντος. 347. Σαλομῶνος Ατηι. τ. 
Ατπλ. Ἑά. Σολομῶνος Οεογρ. 8[αν. 

ΝΠ. Καὶ ἐκ τῆς] α καὶ 82. Καὶ ἐκ τῆς---τῷ ᾿Αδρααζὰρ)] 
ἄς ΤεΥγα πιαελίπαι ἐς εἰεδὶς εἰνϊεαείδες άδαάοαεν τερὶς Νεῖ. 1,2ῖ. εχ 

Οσά. ΟΕ... 5. Μετεξῶκ] Μεσξακ 11. Μακτεξακ ΧΙ. Ματεδακ 

29, 46, γ1ῖ, 119, 1.8. Μασξακ, Το. δὉ 4]. πι. Μασεδακ, ςς. Βα- 
σεδακ ἐλαξεν ο βασιλευς Δανιδ 64. ἔς, ηἴῇ Μασξακ, 121. Ατη). 1. 

Αγπὶ. ἘΔ. ἔς, πίῆ Βασενακ, 244. Μεταδακγ4. Ματαιξακ 82. 
Μαγεδακ 93. Μασεξακ ο8, 243. Μακαακ 24ς. Δαμασᾷακ 247. 
Βατὰκ Οομρὶ. Μασξῶχ, Αἰεκ. καὶ ἐκ τῶν] αὶ καὶ 121, 244. 
247. Απη. 1. Απῃ. ΕἘά. μαθεῖ καὶ ἱπ ομαγαῶῦ, πήίηογε Αἰεχ. καὶ 
ἐκ τῶν ἐκλεχτῶν---ὖ βασιλεὺς Δαυὶδ] καὶ ἐλαξεν ο βασιλευς Δανιδ 
ἐκ τῶν ἐχλεχτὼν τσολεὼν τὰ Αδρααζαρ 11. ελαῦεν ο Δαυιδ βασιλεὺς 
καὶ ἐκ τῶν ἐχλεχτὼν πολεὼν τᾷ Αδρααζαρ ςς. ἔς, πἰῆ ο βασιλεὺς 

Δαυιδ, 54. τῷ ᾿Αδϑρααζὰρ] α 64. ἔλαθεν] καὶ ελαδεν ΧΙ, 
ἔλαξεν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ] α δῖος Αγ. τ. Αγην. Ἑά. ὁ βασιλεὺς 

Δαυὶδ) Δαυιδ οβασιλευς τὰ λα βασιλεὺς 546. Οξοτς. ὅν. Οἴἶορ. 
τοολὺν σφύδρᾳ.}» λα Ἄπη. τ. πῃ. Ἑά. ἐν αὐτῷ] ἐ ἐν ᾧ Αγηι. σ᾿ 
Ασα. Εά. ἀπ᾽ αὐτῇ ΤᾺΝ ἐν αὐτῷ γὰρ χάλκῳ βίαν. Οἴἶτορ. 
ἐξ αὐτῇ 8ιν. Μοίᾳβ.Ύ ἐν αὐτῷ ἐποίησε ὅζο. δὰ ἤπ. σοπῃ.] α Οοιτρὶ. 
{ἦε ψμο γεοί! δοίοιμοη ογιπὶα υαία φγεα ἐπὶ ἱεπιρὼν, εἰ σιαγε ἔπεσι, εἰ εθ. 

ἐμηιπας, εἰ αἰίαγε. Ν εἴ, 1. εχ (σά. Οεπη. 7. 

τες χληδονας 180, 

Σαλομῶὼν] Σολομῶν 

3. 

4. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΒΒ. 
ΚΕΦ. Ν1Π. 

9. τὰ σκεύη. Καὶ ἥκεσε Θοὲ ὁ βασιλεὺς Ἡμὸν, ἃ ὅτι ἐπάταξε Δαυὶδ πᾶσαν τὴν δύναμιν ̓ Αδνά. 
αξᾶρ, Καὶ ἀπέςειλε Θοὰ Ἰεδδερὰμ τὸν υἱὸν αὐτῷ πρὸς βασιλέα Δαυὶδ ἐ ἐρωτῆσαι αὐτὸν τὰ εἰς 
εἰρήνην, χαὶ εὐλογῆσαι αὐτὸν ὑπὲρ οὗ ἐπολέμησε τὸν Αὐρχαζᾶρ, χαὶ ἐπάταξεν αὐτὸν, ὅτι ἀνγτι-- 
κείμενος ἦν τῷ ̓ Αδρααζάρ' χαὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῇ ἦσαν σχεύη ἀργυρᾶ, χαὶ σχεύη χρυσᾶ, χαὶ 
σχεύη χαλχᾶ. Καὶ ταῦτα ἡγίασεν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ τῷ Κυρίῳ, μετὰ τῷ ἀργυρία χαὶ μετὰ τᾷ 

ΣΟ. 

11. 

12. 

13. 

14. 

18. 

16. 

τὸν Δαυὶδ ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύετο. 

246. Ργϑεπηϊτῖ, τον 19. ΑἸεχ. 

δεράν (Πς) 82. 

. ἌΣ. 1. 

εἰρήνης Ατ. 1. Απῃ. Βα. Θεοτε. ὥς, ἰῇ τὰ περὶ; δίαν. 

᾿ἐπολεμῆσε ΠῚ. τες.) 
ἐπολέμησε---αὐτὸν 3] ἐπαταζεν τον Αδραωζαρ ες. ὥς, αἰ Αδραα-᾿ 

ἄυο ϑεγρ!!. 
ἣν σκενη 93.) 108, 123, 247. (ΟΠΡΡΙ. 

λεέμικα ἀργυρᾶς οὐπὶ Ρυηέξεῖς ἔργα προλεμίχα, 246. 

χρυσίου οὗ ἡγίασεν ἐκ “χασῶν τῶν πόλεων ὧν χὰ λον εξυθεν: Ἔχ τῆς ᾿Ιδεμαίας, χαὶ ἐχ τῆς 
Μωᾶξ, χαὶ ἐχ τῶν υἱῶν ᾿Αμμῶν, χαὶ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων, χαὶ ἐξ ᾿Αμαλὴκ, χαὶ ἐχ τῶν σχύλων 
᾿Αδρααζὰρ υἱδ Ῥαὰξ βασιλέως Σεξά. Χ 59 ΄ Χ»».» ἰϑι 

Καὶ ἐποίησε Δαυὶδ ὄνομα" χαὶ ἐν τῷ ἀναχάμπήειν αὐτὸν 
ἐπάταξε τὴν ᾿Ἰδεμαίαν ἐ ἐν ΓῪεδελὲμ εἰς ὀχτωχαίδεχα χιλιάδας. Καὶ ἔϑετο ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ φρδ- 

βᾶν, ἐν πάσῃ τῆ ἜΡΉΜΣΙΧ, χαὶ ἐγένον]ο πάντες οἱ ᾿Ιδεμαῖοι ὄβλοι τῷ βασιλεῖ" χαὶ ἔσωσε Κύριος 

“ποιῶν χρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτϑ. 

44, τοῦ, 245. (δὲ. Νίςσ. Σολωμὼν ((ἐπηρετ) 93. 
καὶ τὰς ςύλες] α 144. τύλους] ςήλους ο8. 
χαλκὰ το, 82, 93, 103. τ- αὐτῷ 44. 

ΙΧ. Θοὰ] Ελιαμε 19. Θου (ἔς ἰῃΏ8) 445 74) 92, τού, 120, 134) 
144. 236, 242. Ἑλιαᾷ ςό, 93, τοϑ, 246. Θαει; 82, 247. (ΑἸΪεκ. ἢς 
Ροῖεβ.) Πωΐ Οδογρ. Σεσοὴ ϑιαν. Οἷἶτοσ. Θοὰ (ῆς ᾿ηῆ4) ϑίαν. 
Μοΐῇ. ὁ βασιλεὺς) κο ΧΙ) 19» 445 74, τού, τοϑ, 134) 144. 1ς8, 
236, 242, 24ς, 247. ΟΟΙΏΡΙ. Ἡμὰϑ] ῆϑαμ γι. Ἰμαὰϑ Οεογρ. 
Ἠμαχ, ϑίαν. Οὗτος. πᾶσαν] ἁπασαν 247. Αδρααζαρ] ργξ- 
ταῖϊ. τὰ 93, τοβ. (ὐομηρὶ. Αδραζαρ (ᾶς ςοηῇἶδηϊεν) 244... 

Χ. Θοὲ]κα 19, ςό, 82, 93, τοϑ, 246. οθοῦ (ἢ) 24ς. Θα 247. 
᾿Ιεδδερῶμ.} Ιεὄδεραν 11, ΧῚ, 29, 445 ἐς» 64) 74)929 93, τού, 110, 121, 
1345) 1445) 430, 242, 243, 244. Οττ. ΝΊς. τὸν εδδεραν 11], τό, τοϑ, 

αν Οομρὶ. [Ιεδαραν 719) 247. τὸν Ἱἱεπδ- 
Ἰεδεραμ τς8. δῖαν. Οἶτορ. [Ιεδοαρα 24ς. ᾿Ιεδδεραὶ 

᾿Ιεδδερὰ Ατηι. Ἑά. - Χιεδδεραμ. Θέεογς. τὸν υἱὸν αὐτϑ} 
α τὸν 93) 1οβ, 216, 242. (Αἵ. Νίο. τὸν υἱὸν αὐτῇ ΑΙδεχ. υἱὰὲς αὐτῷ 
Οεοῦρ. ὠρὸς βασιλέα] προς τον βασιλεα ΧΙ, 29, 445 74. 93» τού, 
1ο8, 120, 134, 144. 1ς8, 236, 242, 247. ΟΡ]. ΑἸά. (δῖ. Νὶς. 

ἐρωτῆσα!] Ριϑπηῖ. τε τς8. αὐτὸν 19] αντῳ 44. αὐτὸν τ -- 
αὐτὸν 25] α αἰκεσιῖγ. συλ Ἰηϊεττηεά, ς2. τὰ εἰς εἰρήνην] περὶ τῆς 

Σαλωμὼν 1344. 
τὰ σκεύη] - τα 

ὑπὲρ οὗ ἐπολέμησε δις.} νπὲρ ου ἐπαταξεν τον 
ἐπολέμησε] ἐπαταζε 11, 111. (121. σοΙτ. 

ἐπολεμῆσαν τού, 120, 134. 

σα!) ἐνλογησεν 244. 
Αδρααζαρ πὶϊ υἱχα 24ς. 

ἐπολεμῆσαι 93. 

ζαρ, 2470. ᾿Αδρααζὰρ 1] Αδραζαρ ((επηρετ) 98. καὶ ἐπάταξεν 
--τῷ ᾿Αδρααζαρ] α οὐπὶ ἰηίειτηεά. 44) 745 (τοό. ἐεὰ ΒαθετυγἼη πιάγς. 
δΔὉ αἱ. τη. ς ᾿.᾿ ἀοβὲς φωίρρε ἐγαὶ ἰἄσε ἀαάεαεν.) 120, 134) 144. ὅτι 
ἀντικείμενος} οτι χείμενος Π. οτι νηρ ἀὐΤρεν μενον 82, 93» τοϑ. 

Οομρὶ. ἀντικείμενος ἡν)]ἃ ὠνὴρ φιλόνεικος ἐν πολέμῳ ἣν αὐτὸς (οάά. 

τῷ ᾿Αϑρααζαρ) αὐτῳ Αδραζαρ 6. ἧσαν σκεύη] 
σκεύη 1. δζο. δά ἤη. οοπ.] 

σκεύη ἀργυρᾶ] σκευὴ πο- 
σκεύη ἀργυρὰ 

σκεύη “ὃ. 
χρυσὰ] 

και σκευὴ ἀργυρὰ χρυσὰ καὶ χᾶλκα 44. 

χαὶ] 7. ἀργυρὰ] Χρυσα 93. Αττι. 1. Ασπι. Ἑά. 
εἰ 3] 71) 24). κα σκεύη 2΄. Αγῃ. Εἀὰ. δῖαν. Οἰΐτορ. 

αργυρα 93. Αγπι. τ. Αγῃι. Ἐά. 
ΧΙ. Καὶ ταῦτα] και γε αυτα ΧΙ, 29, 44) ςξ) 71») 745 929 98, τού, 

110, 120, 123) 134, 144 2306, 242, 243. (δῖ. Νῖς. και γὰρ αὐτὰ 

ἀς8. ταῦτα ἡγίασεν] ἡγιᾶσεν αὐτὰ «6, 346. ἅτως ἡγίασεν Οεογς. 

Δαυὶδ] , 11, ςς», 64, 24. 
μετὰ τῷ χρυσίε} καὶ χρυσιου 44- κα μέτα 93, 123, 247. Οομηρί. 
ΑἸεχ. χρυσί5] χρισιι 245. ἐκ πασῶν] α σάσων 44. ἐκ 
πασῶν τῶν πόλεων] ἐκ πάντων τῶν πολέμων Ασίῃ. :. Αση. ΕἘά. ἐχ 

πασῶν τῶν πυλῶν ϑῖαν. Οἶτορ. ἐκ πασῶν δο. δὰ βμ. ςοπ).} αὶ ς2, 
“436. 242. (δῖ. ΝΙς. 

ΧΙ. Ἐκ τῆς] καὶ εκ τῆς 85, 93, τοϑ, 123. Οοπιρί. Ἐκ τῆς 
Ἰδαμαίας} ἐξ Ἐδὼμ Ατηι. τ. Αγπι. Ἐά. - Ἰδεμαίας] Ιπσδαιας 44) 
.747) (τού. ἄιργα ἐορίυπι εἰ Ὁ αἱ. [Ώ. Ἰδουμαίαν. 120, 134) 144. 
᾿Ἰδεμίας (ῆς ᾿πτ) ΟΘ΄ οτρ. ἐκ τῆς Μωαβ] εκ γῆς Μωαδ 11. κα τῆς 

93. 1τοϑ. (οπιρί. ἐκ τῶν Μωαδιτῶν Οεοτξ. καὶ ἐκ τῶν ἀλλοφύ- 

λων] ροηΐς ροῖξ ᾿Αμαλὴκ ΑΙεκ. καὶ ἐξ ̓ Αμαλὴκ] α καὶ 121. καὶ 
ἐκ τῶν ᾿Αμαλεκίτων Θεογρ. καὶ ἐκ τῶν σκύλων δίς. δά ἤπ. οοπι.} 
44. νἱδῇ τὰ νιξ τι. υἱῷ ὅς. δὴ Άπ. ςοπι.7 α 71. Ῥαδθ]) 

οἰρίπιὶ (τα νεα. Με ει, 1,Αῖ. εκ Μ|5. (ογῦ. 53. 

1ς8, δ[αν. Οἷτορ. Γεδεελ 242. 

κᾶν δεκα χιλιαδὰς 121. 

εὐλογῆ- ᾿ 

μετὰ τῷ ὠργυρία καὶ], 9. καὶ 

Καὶ ἐδασίλευσε Δαυὶδ ἐπὶ πάντα Ἰσραήλ: χαὶ ἤν Δαυὶδ 

Καὶ Ἰωὰξ υἱὸς Σαρεΐας ἐπὶ τῆς φρα- 

Ῥαδααξ τ2ο. Ῥὼδ Ατπὶ. τ. Ῥὲδ Αγ. Εὰ, 
σιλεως τις8. Σεδα) Σωξα 82. ΑΙεκ. 

ΧΙΠ. Καὶ ἐποίησε Δαυὶδ ὄνομα} ,. 247. Φεεῖ! φμοφαο βόϊ Ῥαυϊά 
ὄνομα) α 82. φγαιπηῖϊ. ἑαυτῷ Οεογρ. Ργϑιηϊτῖ. ἰάεπι 

ἰηἴεῦ Ὡποο5 8[αν.. Μοίᾳ. ἑαυτῷ δόξαν ϑ8ϊαν. Οἴἶτορ. καὶ ἐν τῷ] 
α καὶ 144. καὶ ἐν τῷ ἀνακαμπῆειν αὐτὸν] ὅτε ἀνέκαμιπ]ε 81Αν. 
Οἴἶος. ἔς; ργϑτηο καὶ, δῖαν. Μοίᾳα ἀνακάμπειν] ανακαμψαι 
121, 1223. ἐπάταξε) ἐπαταξαν 64. ΑἸά. Ἔ Δαυὶὰ Ατη,. 1. Αγτ. 
ἙἘὰ. πατάξας δῖαν. Οἴγορ. τὴν Ἰδαμαίαν] τὰς Σύρες Ατἴπι. 1. 

Απη. Εἀ. τὴν ᾿δεμέαν 5δῖἀν. ἐν Γεδελὲμ] α ΧΙ, τό, 246. καὶ εν 

Γεμελεχ, 19» 108. καὶ ἐν Γελεμαχ 82. και εν Γεμελαχί (ι ν]άεῖυτ) 

93. καὶ Γεδελὲμ 121. ἐν Γεδελὲμ--- χιλιάδας) εἰ ἐπ Οεὐείονι αὐ 
Γεξελὲμ] Γεβδελεεμο 

29, 44. 71») 74» 92) 120, 134, 1447 236, 243. Γεξελεε τοό. Γελεμ 
Γεέδελα 247. Γεμελὲχ, (οπιρὶ. 

Γημελὼ Αἰεχ. Γάδελὸμ Ατγαι. τ. Γαξελὲμ- Ατηγ. Εά. εἰς ὀκτω- 
καίδεκα χιλιάδας] εἰς χίλιαδας δεκαοχτὼ 44. “Ἔ ανδρων 64. ΑἸὰ. 

εἰς χιλιαδας 436, 242. (δῖ, ΝΟ. κα 24ς. 
ὀκτωκαίδεκα] δέκα καὶ ὀκτὼ 247. 

ΧΙΝ. Καὶ ἔϑετο] --- Δανιδ' 82, 93, τοβ. ΟΟπιρΙ. καὶ εϑέντο 1 «8. 
ἰν τῇ Ἰδεμαΐᾳ} κα 71. -Ἐ Δανιδ' γ4,) τού, 120, 134) 144, 236, 242. 
Οεοτρ, 8.Ἃν. Οἴἶτγορ. ἦν τῇ Ἐδὼμ Ατπι. τ. Απῃ, Ἐὰά. φραρὰν]) 
φρδρας 44) ς6, 71) 98, 120, 243, 246. ΑΙα, φραρὰς Αγπ. 1. Αχγῃη). 

ἘΔ. ἐν τάση τῇ Ιδυμαίᾳ} ἐν πασι τό, χ46. , 24ς. δῖαν. Οἰἶτορ, 
ἐν πᾶσι τοῖς ᾿Εδομαίοις Ατην. τ. Αἰτη. Εά. ᾿ἸΙδεμαίᾳ 25} -Ἐ εϑηκεν 
ἐνςηλωμένους 10, 1ο8. Οοπηρί. -Ὁ εϑηκεν ἐφηλωμένους 82, 93. (243. 
τρᾶγσ. (10 5.) Αἷεχ. Ὑπεοάογεῖ. ἴος. οἶς. -" ἐϑέκεν ἐςηλωμενους 98. 

Ἰόυδεμαια ({εὰ ου Ρυπέεὶ5 ποῖδξ. οὐτογῖς ἱπάϊσδηάϊ σαι) 12ο. - εϑη- 

κεν ἐρηλομένους 247. οἱ ᾿Ιδαμαῖοι] κα οἱ ςς, 242. ΑΙεχ. οἱ ἕν τῇ 
Ιδεμαια 9357 τιοϑ. Οοπιρ. ὄδϑλοι) φιλοι γι. εἰς δάλες Οεογρ. 
τῷ βασιλεῖ) τῳ Δαυιδ ΧΙ, 29, 44) ς6, 74. 82, 93, 98, 108, 120, 123» 

134, 144,.1ς8, 236, 242, 243, 24ς, 246. (οπιρὶ. δ[αν. Οἴἶτορ. τῷ 
Δαξίδ ὙΒεοάοτεῖ. ἱ. οἶς. - Ξ Δαυίδ Οεοτς. δῖαν. Μοίᾳ.Ύ. καὶ ἔσω- 
σε] και ἐσωζε 82, 93. τὸν Δαυὶδ] τον Ισραηλ 29, 98, 243: ἐν 
πᾶσιν οἷς} ἐ ἂν πᾶσιν οὗ ἐὰν 82, 93. 1ο8. ἐκ πάντων ἐν οἷς Θεοτς. 
ἐν σᾶσιν οἷς ἐπορεύετο] ἐ ἐν πᾶσιν οὗ καὶ ἐπορεύετο ΑτπΊ. 1. Ατγῖ. 
Ἑά. ἤς, ἤηπε καὶ, ϑῖαν. ἐπορεύετο] ἐπορευϑὴ 49, 44, ς6, 71) 74) 
93, 98, τού, 120, 123») 134) 1447) 18, 236, 242, 246. ΑΙά, (αἴ. 

ΝΙΊς, 
ΧΡ. Καὶ ἐδασίλευσε--- Ἰσραήλ] κα οὐπιὶ ἱπιεγηγθὰ, 29, 98, 2.43. 

ἐπὶ στάντα 13] α σαντα 11, 44, ςς) 74) 82, 92) 93. τού, 120, 121, 
123) 134) 144) 242, 2445) 245, 247. Οὐομρὶ. (αἵ. Νὶς. Βαῇὶ. Μ. 1. 

εἶς. ϑῖδν. Οἴἶγορ.. ἐπὶ τσαντὰ τὸν 2316. μαρεὶ στάντα ἴῃ ομαγδέξ. τηϊ- 
ποῖα Αἰεχ. ἐπὶ πάντα Ἰσραήλ) ἐπ 77:αδἱ] Τλιοὶξ, (α΄. τανταὰ 
Ἰσραήλ] Ττ. 18. καὶ ἣν Δαυὶδ] α Δανυιδ]1,γ1. καὶ ἦν Δαυὶδ 

ἃς. δὰ ἤπ. σοπ}.} εἰ ἐγαὶ Καείεης ἡμάϊοίμηι εἰ ἐδ δ ἑαπε ἐπ ἰοίο ροραίο (μο, 

Ταςὶϊξ. ΟἿ]. ἣν Δαυὶδ ποιῶν] ἐποίησε Δαυὶδ Αἴτη. τ. ΑΥἴπι. Εάή, 

Δαυὶδ ποοιὼν} τ. 24ς. κρίμα) κριμαῖα 246. Αγην. τ. Αγπῖ. Ἐά. 
ἐπὶ πάντα 2] εἰς σαντα 82, 93, τοϑ. Ὑπεοάοτεῖ. ]. εἰ. ἐπὶ τᾶν- 
τὰ τὸν λαὸν αὐτῷ , Βαῇὶ. Μ. 1. εἶτ, ΟἿ, τοιη. 1. 743. λαὸν αὐ- 

τῷ} λαὸν αὐτῇ Αἰεκ. 

ΧΝῚ. Ἰωαδ] Ιωδ 24ς. Σαρεΐας] Σαραια 44) κύ, 71, 74, 92, 

93, Ιού,.119,) 120, 123) 134) 144. 245, 243. 244, 246. (οπιρὶ., (δῖ.. 

Νις. ΟΕ «8ρ. ᾿ϊϊ. νετ. 39. Σαρεὶ (δεἀαγκὴ Απη. 1. Ἄττῃ. Ἐά. ἐπὶ 

τῆς τρατιᾶὰς} μιρεγ πιϊῥίαπι ϑγτ. Βαι- Ἠεῦγ. ργαιχῖ, ἣν ΑπΏ. τι 

βασιλέως} και βα- 

ποριει ΨῸ]Ρ. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. ΥΠΙ, 

τιᾶς" χαὶ Ἰωσαφὰτ υἱὸς ᾿Αχιλδδ ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων' Καὶ Σαδὼχ υἱὸς ᾿Αχιτὼδ χαὶ ᾿Αχιμέ- τν, 

λεχ, υἱὸς ᾿Αξιάϑαρ ἱερεῖς" χαὶ Σασὰ ὁ γραμματεύς. Καὶ Βαναίας υἱος ᾿Ιωδχὲ σύμδελος" χαὶ 18, 

ὃ Χελεϑὶ; καὶ ὁ Φελετὶ, καὶ οἱ υἱοὶ Δαυὶδ αὐλάρχαι ἦσαν. 
ΚΕΦ. 

φΦ 32) δ " ’΄ 9 9 Ὃ Χ 7) 

ΚΑΙ εἶπε Δαυὶδ, Εἰ ἔςιν ἔτι ὑπολελειμμένος ἐν τῷ οἴκῳ Σαδλ, χαὶ ποιήσω μετ᾽ αὐτᾶ ἔλεος ἔνε-- 1. 
“. " ρ. Μ 3. δὸ σις Ν ἰφὴ ΣΝ ὶ 

χεν Ἰωνάϑαν , Καὶ ἐχ τῷ οἴκου Σαδλ ἦν παῖς, χαὶ ὀνομα αὐτῷ Σιξά- χαὶ χαλϑσιν αὐτὸν πρὸς 23. 
΄, ν “ 2 ν Ὁ “΄ . δ» 

Δαυίδ' χαὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς, Σὺ εἶ Σιξά . χαὶ εἶπεν, Ἔγω ὅδλος σός. Καὶ εἶπεν ὁ 5. 
: μο 2 ις ᾽ὔ 3 ϑ ͵6ΠΝνἤ᾽ φ᾿ 

βασιλεὺς, Εἰ ὑπολέλειπ]αι ἐκ τῇ οἴχου Σαδλ ἔτι ἀνὴρ, καὶ “ποιήσω μετ αὐτϑ ἔλεος Θεδ; χαὶ 
ρ᾿ Ν Ν ΄ Ν ἮῬ ᾿ 

εἶπε Σιξὰ πρὸς τὸν βασιλέα, Ἔτι ἐςὶν υἱὸς τῷ ᾿Ιωνάϑαν πεπλήγως τὰς πόδας. Καὶ εἶπεν ὁ 

βασιλεὺς, ΤΙδ ὅτος; χαὶ εἶπεν Σιξὰ πρὸς τὸν βασιλέα, ᾿Ιδὲ ἐν οἴχῳ Μαχὶρ υἱξ ᾿Αμιὴλ ἐκ τῆς 

Λοδάξαρ. Καὶ ἀπέςειλεν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ, χαὶ ἔλαξεν αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου Μαχὶρ υἱβ ᾿Αμιὴλ 

ἐκ τῆς Λοδάξαρ. Καὶ παραγίνεται Μεμφιξοσϑὲ υἱὸς ᾿Ιωνάϑαν υἱδ Σαδλ πρὸς τὸν βασιλέα 

Ἀγ. Εα. ςρατιᾶς] ςρατηγιας τό, 82, 91) 1ο8, 246. ςρατειας 

74) 242. -Ἑ αὐτῷ Οεοτρ. ςρατιῶν αὐτὰ ϑῖαν. Οἶτορ. εἰ ἤς, οὐπὶ 
αὐτῷ ἰηϊοῦ υποος, ϑίαν. Μοίᾳ. Ἰωσαφῶτ])] Ιωσαφ 111. Ἰωσαπὰϑ 
Οεοῦρ. Ἰασαφὰϑ' 8ῖαν. Οὗτος. ᾿Αχιλὲδ)]) Αχεια 11, ςς. Δχι- 
μελεχ, Π1. Αχιληϑ ΧΙ, 244. Αχιδεδ γι. Αχινααμ 82, ιοϑ. 
Αχεινααμ 93. Αχίᾶ τ21γ524ς. Ασῃ). τ. Αγη ἙἘά. Αδημελεχ, 247. 
Οὐξδιτὼξ ΑΙά. ᾿Αχιλὸδ Θεοῦ. ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων] τὸ ἀπο- 
γραφεσϑαι τὰ συμβαίνοντα τηᾶτρ. 243. ὑπομνημάτων] ὑπομνημ- 
τογράφων τ2ι. ' 

ΧΟ]. Σαδὼκ] Σαδδεκ 11,93. 24ς. Σαδεχ ΠΠ, 121. Σαδδωκ 
ξς. Σαδὲκ 82, τοϑ. Οομρί. Οεογρ. υἱὸς} ῥγδτηϊῖ. ὁ 121. 
᾿Αχιτῶθ] Αχειτωδ 93. Οὐχιτῶ ΑΙά4(. ᾿Αχιμέλεχ]) Αδιμελεχ, 
44. 71) 74) οδ, τού, 242,9 247. δῖαν. Οἶτορ. .Αχεμελεχ, 93. ᾿Αξι- 
μέλιχ, Θεορ. ἱερεῖς} ἱερέως ὕδοῦρ. Σασα] Ασα 1], (ςς. ςοττ. 
οὐτῃ σ᾽ ἔργ. [ἰπ. δ αἱ. π|.} 119, 1219 244) 24, 247. Απῃ. Ἑάὰ. 
Σαριας 190.ὡ Σαρεὰ ςξό, 446.Ἡ Σαρᾶαας 82. Σαραιας 93. Αἴεχ. 

Σαρεας τοϑ. Οοπιρί. Σαραΐα 123. Σασαχ 1:8. Σεδὰ ΟΔϊ. Νῖς. 
ὃ γραμματεύς] α 9.29, 6, 71, 745 82, 92, 93, 'ού, τοϑ, 134) 144. 

158, 236, 242. (243. τηᾶγρ. ὁ τὰ τερα γραμμαῖα τραιδευων.) Οομηρὶ. 
ὃ ἀρχιγραμματεύς Ἀπ. τ. Ατηὶ. Εα. 

ΧΨΥΙΠ. Καὶ Βαναίας} Βαπαῖα: αυίέα Ψαΐξ. Καὶ Βαναίας--- 

σύμξωλος} α Εοὐπὶ ἰηϊεγπιοά. οϑ. Βαψναίας] Βαναι 11. Βαναλας 

44, τοό. Βανεᾶς 7457 1ς8, 246. Οεογρ. δῖαν. Οἶτορ. Βαναια 121. 

Βάνευς 226, 242. (αἵ. Νίς. Βαναγαίας ΑἸεχ. Βανεῶῷ Ατη). 1. ΑΥ̓ΤῚ. 
ἘΔ. δαν. Μοίᾳ.υΎ υἱὸς Ἰωδαὲ---ὁ Φελετὶ]) δ]ίκ. ϑοαάα βιρεν Οενειλὲ 
εἰ Ῥλεϊειλὶ Ψυὶς. Ἰωδαὲ] Ιανακ 11. Ιωαλ τρ, τοϑ. Ιωαδ 82, 93. 
Ιαναξ τΔτ. ἴωδὰας τς8. Ιωδὲ 246. ᾿Ιωιαδὰ Οοτηρί. Ἰωιδαὲ Ατην. τ. 
Απῃ. Ἐά. Ἰοδὰ Οεοῦρ. Ἰοϑὰ δῖαν. Οὗἶτορ. Ἰωδὰ 81|ν. Μοίᾳ. 
σύμξελος] συμᾷξολος 111. συμξαλοι 247. -Ἐ τοξόται καὶ ὁπλῖται 
Αττν. ᾿. ργαεπιῖιτ, ἦν 8αν. Οτορ. καὶ ὁ Χελεϑὲὴ] α ΧΙ. ὁ 
Χελεϑ} ὁ Χελοῦϑι 11. ὁ Χελξι 29, ςό, 64, 71) 119. ὁ Χελξει ς ς. 
24ς. ο Χελεῦϑι 74) 92) 120, 134, 26. (αἵ. Νίς. ο Χελλεϑι τοῦ. 
Ὀχϑιϑϑὶ ((ς) 144, 242. ὁ Χαρεῦϑι 1.8. Ὀχελδὶ 244. Ὀχελμὶ 
246. οΧελῦες 24). ὁ Χιλεθοὶ ΑἸά. ὁ Χερεϑϑεὶ ΑΙεχ. ὁ Χερεϑὶν 
Ἄπῃ. τ. πη. Ἑά. ὁ Χελεϑὶ καὶ ὁ Φελετὶ) ο Φελτι καὶ ὁ Χερεοι 

19. Χολλεϑι καὶ Φελτι 44- ὁ Φελτι καὶ ο Χερηϑὴ 82. ὁ Φελτει 
και ὁ Χερησει 93. ὁ Χελδι καὶ ο Φελτι (ἴπ τηδγψ. ἐπὶ τῶν Χερηϑέεων 

και τῶν Φεληϑεων) 243. Χελεϑὶ καὶ Οὐπὲθ Οδοτζ. Ὀχελὲϑ καὶ 
Ὀχὲτ δ5ϊαν. Οἴἶἷγορ. Χελεϑιὶ καὶ Φελετιὶ ϑίαν. Μοίᾳ. μΧελεϑὶ καὶ 
ὁ Φελετὶ] Ὀφελτὶ καὶ Χερεϑὲ τοΒ. ᾧελτι καὶ ο Χελϑει 121. Φελτὶ 
καὶ ὁ Χερεϑὶ Οοπιρ. ὁ Φελετὶ] ο Φελεήῖει 1. Ὠφελεϑϑει 1]. 
ὁ ᾧελτι ΧΙ, 49, τό, 645 74, 92, τού, 119, 120) 134. 144, 436. (δῖ. 
Νίς. Ὀφελτὶ (0) γ1, 242, 244, 246. Αἰά. ο Φελεϑϑι τς8. ὁ 
Φελτει 24ς. ὁ Φελεϑϑεὶ ΑΙεχ. Ὀπελϑὲ Ασῃ. ᾿. Ὀπελεϑὶν Απῃ. 
ἘΔ. καὶ οἱ υἱοὶ] υἱοι 11, το, 121) 236, 444. Οαἴ. ΝΊς. κοι 71) 
158. ακᾶἂι 92. νος 247. διαδεῖ καὶ οἱ ἴῃ οδατγαέξ. τηΐθοτε ΑἸδχ. 
δὲ ἀμίεπι Ψυΐρ. εἰ Β10]. Βοδεπι. Μεϊδηι τ ἢ]. αὐλάρχαι ἦσαν] 

ὑπήρχον αὐλαρχᾷᾶ! 44. αἀνυλεαρχαι ἦσαν 247. ργίπεῖρε: (ργίνανὶδ 

ἐἰδἰείπαμι ἐὐαμέ. ὅγτ. Βαι- Ἠεῦσ. (πεενάοίες ἐγαπὶ, Ὑαΐϊρ. ἐγαπὲ ῥγίρὲ 

οῇ τερενι. ΒΙΌΪ. Βομεπι. ΜΜεϊδηιτς 

Ι. Καὶ εἶπε Δαυὶδ] εἰπε δὲ Δαυιδ 44. ἘῚ ἔριν ἔτι] δε εςὶ τις ς2, 

82. εἰ ἦ τις Απη. τ. εἰ ἐεὶ τὸ ἔτι 81αν. Οἷἶτος. κα εἰ ϑιαν. Μοίᾳ. 
ἔτι] τις ετι 93, τοϑ. Οοπηρ!. ἸΓμεοάογεῖ. Ο.. 23. ἰπ 2 Ἀδρ. αόᾳ4, 242, 
447. Βιαθεῖ ἵπ Ἵμαγαέξ. πηϊποῦς Αἰεχυ ἐν τῷ οἴκῳ] α ἕν "], 29, 44. 

555 745). 93ν 98, τού, τοϑ, 120, 121) 134) 1447 18, 236, 245, 24ξ; 

Οἶισε. 

ΟΠ) 
123. τῷ οἴκῳ ΑἸεχ. 

247. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Ὑτμεοάοτεῖ. 1. οἷ, ἐκ τῷ οἴκου ΑΥὙπ). 1. τῷ οἴκα 
8ῖαν. Οἴἶτος. καὶ ποιήσω] ἤπο καὶ ΔΑτιν. τ. Ατηι. Εὰ. ἔλεος] 
ἐλεον (ῇῆς νοτ. 3.) 82, 93, 108. 

11. ἦν] ροηΐε δηῖε ἐκ τὸ οἱκε 24). ἥν σαῖς] ΤΥ. 1 ζ ςν ται, 24ς. 
ψ Ῥ Ψ λν 4 “Ὁ 
ἣν παῖς εἷς Ατη.. 1. Απη. Εὰ. καὶ ὄνομα αὐτῷ] και ονομα, αντοῦ 

᾿ Ἁ 3 ΝΥ Ἁ ᾿ 

ξςς, 244. κλαυτῳ 247. καὶ εἰς ὄνομα Οεοῖρ. λ καὶ δ[αν. Οἴἶτορ. 
Σιξά 13] Σειδα 11. (ῆς ροίξεα ς ς, 93.) Συδα 244. Σιάαξ (ῆς ἱηἴτα) 

Θεοῖς. καλξσιν] ἐκάλεσαν Α͵ἴπ). τ. Ατηι. Ἐά, ϑῖαν. πρὸς 
Δαυὶδ] κα προς 246. εἶπεν πρὸς αὐτὸν] εἶπεν αυτω 44, 121. εἶπεν 
πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς} λεγει ο βασιλεὺς προς αντον το, 84, 93, ιοϑ. 
Οοπιρ. ὁ βασιλεὺς} αὶ 44. τοό. ργαηηίῖ. Δαυὶδ Θεοτρ. ϑ8[αν. 

Σὺ εἶ] εἰ σὺ εἶ ΧΙ, 29, 44, ς ςν ς6, γ4, 82, 93, τού, τοϑ, 
110) 121) 1235 134) 1445) 18, “16, 242.) 243, 244, 246, 24). ΑἸοχ, 

(δι. Νίς. εἰ σὺ ἧς Απῇ. 1. Ατπι. Ἑά. Σὺ εἶ Σιξά ;] εἶ σὺ εἶ (6) 

Σιξᾶ τὸ παιδάριον το. ΣΙδα)] - τὸ παιδάριον 82,93, τοϑ. -᾿ παῖς 
δῖαν. Οἷτορ. καὶ εἶπεν] καὶ εἶπε Σιδὰ 5αν. Οἴτορ. ᾿Εγὼ δῆ. 

λος σός] κα ἐγω το, 82) 93. 108. ΟΟἴρΡ]. εγὼ δουλος σον 247. ἐγὼ 
εἰμὶ δέλος σός Αττη. τ. Απ. Εά. 

11. ὁ βασιλεὺς] - Δαυιδ 24ς. α 246. Εἰ ὑπολέλειπΊαι] 
α ἔἰ 44. εἰ ἧ τίς ὑπολελειμμένος Αττα. 1. Απη. Ἐὴ. καὶ ὑπολέλειπ- 
ται Θεοῦ. ὑπολέλοιπ]αι ϑῖαν. Οἶτος. ἐκ τῷ οἴκου] ἐν τῷ οἴκῳ 

ἐκ τὸ οἴκου--- ἀνὴρ] ετὶ ἀνὴρ εκ τὰ οἰχξ Σασλ 
82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ, ἔτι ἀπὸ τοῦ οἴκου Σαδλ τῷ αἰνὴρ δῖαν. Οἰΐξτορ. 
ἔτι ἀνὴρ] α Αππ.. τ. Αγπι. Ἐά, καὶ ποιήσω] α καὶ Ατγπ;. τ. Ατηῖ. 
Ἑά. μετ᾽ αὐτῇ ἔλεος] ἐλεος μετ᾽ αὐτὰ 24ς.- ΘΙΒ] δές. ΣΙι- 
δὼ] Σειδα 24ς. πρὸς τὸν βασιλέα) κα 44,71... ἊἜτι ἐςὶν δις.--- 
τὸν βασιλέα ἴῃ οοπι. [84.] α οὐπὶ ἱπιοττηθά. 545. Ἔτι ἐξὶν] ΤΥ. 
82, 93, 108, 123. Οοἴηρί. κα τὶ 121. Ασπι. σ᾿ Αγ. Ἐά. υἱὸς 
τῷ Ἰωνάϑαν] τω Ιωναϑαν υἱος 82, 93. υἱὸς εἷς τὰ Ιωνάϑαν Αγῃ). Εή. 
τῷ Ἰωναϑαν] Ιναϑαν 44. κα τῷ 158. τὰ Ιωναϑαν 242. Ατγηι. 1. 
Οεογρ. ϑίδαν. τὰς πόδας] τοις ποσι 247. 

ΙΝ. Καὶ εἶπεν] -ἰ- αυτῳ 1τοϑ. Οοπιρ. ΠΕ ὅτος] εἰ υπολελοικ- 
ται, πε ατος; τού. πᾷ ἐςὶν ὅτος ΑΤῃ, 1. Ατγη.. ΕἘὰ. τῇ ἐρὶν ΘΟ οτς. 

δίδν. Μοίᾳ. Ὡρὸς τὸν βασιλέα], 44.7γ1. Μαχὶρ] Μαχεῖρ 
(ἔς ἱῃῖτὰ) 29, 64. 93. 123» 158, 249 246. Οοπιρὶ. Αἶεχ. α Οοις. 
Μαχὲρ (ἢς ροϊϊεα) 8ϊαν. Οἷἶτορ. ᾿Αμιὴλ] Αμαηρ "], ςς. Ἀμμιηλ 
(ἢς ἱπῖτα 29, 649. 745) 93. 1ού, 1345) 144) ἐΧ Οογ. τη. τες. 244) 246. 
ΑΙἀ.) 44. Αμαηλ 121. Ἐμιηλ τς8. Αμεὴλ 24ς. ᾿Αμιηλὶλ (Άς 
οοτη. ἔε4ᾳ.) Αγ. Εὰ. ᾿Αμμὶλ (ῆς οοιι. ἴ64.} ΟΘεογρ. ἐκ τῆς Λο- 
δαάδαρ) Λαδαξαραίον (ἢς «οπι. ἴε4ᾳ.) (οὐ. δετγρὶϊ υπάδοῖπι. Λοϑδά- 
δαρ] Λαδαδαρ (ἢς ἱπίτα 11, 74) 82) τού, 120, 134) 144) 242, 244. 
(ε. Νίς. Ασηι. 1.) 44, 92, 236, 247. Λαδαδαρι 11. Λωδχᾷξαρ ΧΙ. 
(ἔς ἱπῆᾳ 29, ςό, 64.) ᾿Δαϑαμαρ (ς ἱπῖτα) τς.ἁ Λωδαδαρ (οοετ, 
Λωδαξαρ 8 αἱ. π).) «5. Λαδαδαρ 71. ([ς οοπι. ἔεᾳ. 93,24ς.) Δα- 
δαρ τ2:. (Ατπι. Εἀ. ἢς ροῆε..) Λαϑαδαρ (ἢς ἱπῆ) 123. Λωξαρ 
(ἄς 'πῆ) 246. Λοδξόρ (ῆς ἰηΐτα) ΟΘεογς. 
ΟΝ, Οὐπι. ἰπίερτ. «5, 24). Δαυϊδ]ὴ α 44, 71. καὶ ἔλαβεν] 
α καὶ 24ζ.:. αὐτὸν] αὐτο 93. ἐκ τῷ οἴκου) ἐξ οἶκε Οοτηρί. ἐκ 
τὸ οἴκα ὅζς. δὰ ἔπ. οοπ.] α 71. ἐκ τῷ οἰκου--βασιλέα Δαυὶδ ἰπ 
οοπη. [64.] α οὐπὶ ἱπϊετιηεά. 44. ἐκ τῇ οἶκε Μαχὶρ) ἐν- οἵκ» Μακχὲρ 

δίαν. Οἶτος. οἴκε Μαχὶρ] ΤΥ. τοό. “ Μαχὶρ] α Θεοῦ. ᾿Α- 
μιὴλ] Αμειηλ ὅϊ. Αμαηλ (12:1. οοττ. Αμαηρ τη. τες.) τς8. Λοϑα- 
ξάρ] Λαδαξαρ 111. Δαϑαδαρ τοΒ. Δαλαξαρ τ2ι. 

Ν]. Καὶ παραγίνεται] α καὶ 1ς8. ταραγίνετα!} ταρεγεένετο 

19, 82, 93» 1ο8. Οομηρ. μΜεμφιδοσϑὲ 19) Μεμφειδααλ (ᾷς ἰη84) 
82. Μεμφιθααλ (ἢς ἱπῆα : ποπηυπᾳ. Μεμφειδααλ.) 93. τὸν 

ΙΧ. 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

10. 

11. 

12. 

ΚΕΦ. 

'κυρίου] τῳ κυριῳ 11], ςς, 74. 

ΒΑΣΙΛΔΛΔΕΊΙΩΝ. Β. 
Ν .ι»ν»ν .Ν ᾿ , “ : Ἵ “ὄΦἂὦ Δαυὶδ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πορόσωπον αὔὐτϑ, χαὶ προσεχύνησεν αὐτῷ" ΄. ν "» ω 

ϑοσϑέ ; χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὲ ὁ δᾷλός σου. 
χαὶ εἶπεν αὐτῷ. Δαυὶδι Μεμφις- 

Ν εχ ΩΣ Ν. "“ Ρ - δῷ Καὶ εἰπεν αὐτῷ Δαυὶδ, Μὴ φοξξβ, ὅτι ποιῶν ποιήσω μετὰ »“᾿»», 2 ’ Ν ΄ 

᾿᾿ 

σδ ἔλεος διὰ ᾿Ιωνάϑαν τὸν πατέρα σου, χαὶ ἀποχαταςήσω σοι πάντα ἀγρὸν Σαδλ πατρὸς τοῦ 7 Ν ΝὟ [ω 2 ΡῚ [ω 
4 

. Φατρος σδ, χαὶ σὺ φαγῇ ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου διαπαντός. Καὶ πτιροσεχύνησεν Μεμφι- Ἁ Ν όχ »,» 5 ς ἰϑνν ΄ 4 3 ΄ 3 . φῇ 
ς΄ 

δοσϑὲ, χαὶ εἶπε, Τίς εἰμι ὁ δῆλός σου, ὅτι ἐπέδλεψας ἐπὶ τὸν χύγα τὶν τεϑνηχότα τὸν ὅμοιον 3 ͵΄ ΝΣ) 4 ε Ν Ν Ν 
ἐν 

ἐμοί... Καὶ ἐχάλεσεν ὃ βασιλεὺς Σιδὰ τὸ παιδάριον Σαδλ, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Πάντα ὅσα ΝΣ δ Ν ΝΨ “᾽ »᾿ ) »" ΄ ρὸ ς᾿ ρἌ 7 ."., » ρῷ ρῸὋ ρ᾿ 
ἐξέ τῷ Σαδλ χαὶ ὅλῳ τῷ οἴχῳ αὐτῷ δέδωχα τῷ υἱῷ τὰ χυρίδ σὰ. Καὶ ἐργᾷ αὐτῷ τὴν γῆν σὺ, καὶ ε ες ᾿ Ν ε ὃ; ’ Ν 3 ᾽΄ οΥΧΩῚ “ ᾽’ », ν» 3 -ς 
οι 104 σου; χαὶ οἱ ὁ8δλοί σϑ, χαὶ εἰσοίσεις Τῷ ὑἱῷ τὸ χυρίου σου ἄρτους, χαι ἔδεται ἄρτδς' χαὶ Μεμφιξοσϑὲ υἱὸς τῇ χυρίου σε φά ὃ ὸς ἃ ἐπὶ τῇ έ ἱ τῷ Σιξᾷ 

μῷ ς ΤῈ χυρίου σὰ φάγεται οιαπαντὸς ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου" χαὶ τῷ Σιξᾷ εν 
ων 2, ΨΦ ἤσαν πεντεχαίδεχα υἱοὶ, χαὶ εἴχοσι δᾶλοι. ν ν ᾿ ΡΝ Καὶ εἰπε Σιξὰ πρὸς τὸν βασιλέα, Κατὰ πάντα ὕσα 3 ΄ ε ΄ ΄ ε ΟΝ ρ᾿ ἰϑὰ Ὁ Ω “ Ν 

ἐντετάλτᾶι ὁ χύριος μου ὁ βασιλεὺς τῷ ὅβλῳ αὐτῷ, ὅτως “ποιήσει ὁ δῆλός σου" χαὶ Μεμφιξοσϑὲ 3» »,ΝᾺ, ἰϑὸ ΄ , “ ω] “Ὃ ρωὋῸ. "Ὸ ἤσσιεν ἐπὶ τῆς τραπέζης Δαυὶδ χαϑὼς εἷς τῶν υἱῶν αὐτῷ τῷ βασιλέως. Καὶ τῷ Μεμφιξοσϑὲ εΝ Ν »» Ἂν, . 2 ᾽΄ - “Ὁ ε ᾽ ω » ν - ρ" υἱὸς μιζρος ἣν, χαὶ ὀνομᾶ αὐτὸ Μιχά" χαὶ πᾶσα ἡ χατοίχησις τῇ οἶχε Σιδὰ ὅδλοι τῷ Μεμφι- 
. δοσϑέ, Καὶ Μεμφιξοσϑὲ κατῴκει ἐν Ἱερεσαλὴμ, ὅτι ἐπὶ τῆς τραπέζης τ βασιλέως αὐτὸς δια-. ᾿ Ν 4 9 Ν 5ΞνΝ " . Ν 2 ΄ »" Ν 393. “" σαντος 0 εξ, χαι αὑτος ἣν χωλος αμφοτεροις τοίς σοσιὶν αυτᾶ. 

" 2 ΝΜ . 2. “1 ες" ΚΑῚ ἐγένετο μετὰ ταῦτα χαὶ ἀπέϑανε βασιλξῦς υἱῶν ᾿Αμμὼν, καὶ ἐδασίλευσεν ᾿Αννὼν υἱὸς αὐ- 

βασιλέα Δαυὶδ] Δανιδ τον βασιλεα 446. καὶ ἔπεσεν----ροσεκύγη- 
σεν αὐτῷ} καὶ τοροσεκυνήτεν αὐτὼ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τροσωπον αὐτῇ 10, 
93. το. αὐτε] Δ υἱδ 44. , 24). αὐτῷ ΑἸεκ. τπροσεζύνησεν 
αὐτῷ} τρροσεκυνῆσεν αὐΐον 44. καὶ εἶπεν τ. ὅχο. δὰ δη. οοπ,.] και 
δίπεν ἄντω Μεμφιξοσθϑὲ ιδξ ο δελος σὰ γι. αὐτῷ Δαυὶδ] ο βασι- 
λεὺς (ς οοπι. [ε4.) 4. Μεμφιξοσϑὲ “"---αὐτῷ Δαυὶδ ἴῃ δοῃῃ. 
ἴε4.}.λ συν ἱπιογηηθά, 121, 24ς, 247. καὶ εἶπεν 429] αδς. Ἰδὰ] 
ἐδὰ ἐγω ΧΙ, 14452345. Βαθεῖ ἰδὲ ἱπ σμαγαξξ. πιίποτε ΑἸἰδχ. 7δὲ εἰμὶ 
γῆ). τ. Αγ. Εὰ. 

ΨΙ1. αὐτῷ Δαυὶδ] Α αὐυτω 71. ὅτι ποιῶν] κ πσοιων 44. μετὰ 
σξ ἔλεος] ἔλεον μετὰ σὰ 82, 93, το8, ἕλεος μετὰ σὰ (οπῃρί. ΑΙοκ. 
διὰ ᾿Ιωνάϑαν τὸν πατέρα σου] ἐνεχεν Ιωναθαν τὰ πατρος σδ 19, 82, 
93. ἰοϑ.. Οοπιρ. ἀποκαταςήσω σοι] ἀποδωσω σοι 19, 82,93, 1ο8. 
Οὐομπιρὶ. δώσω σοι ϑ5ϊαν. Οὗτορ. πάντα ἀγρὸν) παντας τὸς ἀγρᾶς 
19) 82) 93, τοϑ. (οπ)ρὶ. Αγ. 1. Αττη. Εά. 8ἴαν. χανταὰ τὸν ἀγρον 
71... Σαὰλ], 24ς. πατρὸς 1] λ το, 82, 93, τοβ, 247. Οομηρὶ. 
ἈΠεχ. Ργαεγηεῖ. τε 21. πατρὸς τῇ πατρός σΕ}] τῷ πάππε σα 
8ιαν. καὶ σὺ φαγῇ---καὶ εἶπε ἴῃ ςοπι. ἴξ4.] καὶ συνεσϑὲ ἐπὶ τῆς 
τραπέζης μὲ διαπαντὸς καὶ τροσεκυνήσὲν ἄντὼ καὶ εἰπετ9θ. καὶ 
σὺ φαγῇ ἄρτον] καὶ συ ἐσϑιε 82. καὶ συνεσϑιὲ 935 το8. ἐπὶ τῆς 
τραπέζης] δια τῆς τραπέζης 44. εκ τῆς τραπεζῆς τδ1. διαπαντός] 
Ῥοηϊΐ δηἴε ἐπὶ τῆς τραπ. 247. 

ἼΙ. τροσεκύνησεν} ττροσεκυνησεν αὐτὼ ΧΙ, 40, 44) ςς, τό, 64, 
74. 82, 93.989) τού, 1οϑ, 123) 134. 144. ιςδ, 236, 242, 244, 24ς, 
246. (οηρὶ. ΑἸά. (δι. Νῖο. Μεμφιδοσϑὲ] 44, 82, 93, τοϑ. 
Οοπιρ. Τίς εἰμι] τίς ἐξὶν Ατγι. 1. Ατσηι. ΕΔ. εἰμι] εἰ μὴ (ας) 
93.- “ἐγὼ τς8. (ξογρ. δῖαν. ὅτι ἐπέξλεψας] οτι ἐπεδλείνες 236, 
242. ὃς ἐπέδλεψας δῖαν. Οἴτορ. ἐπὶ τὸν κύνα δες. Δἀ ἔῃ. ςοη.] 
ἐπὶ κύνα ἕνα τεϑνήκοτα ὡμοιεμένον ἐμοί Ατη). τ. Απη. Εά4. ἐπ᾿ ἐμὲ 
ἐπὶ τὸν κύνα τεϑνηκότα ὅμοιον Θεοῖς. ἐπὶ τὸν κύνα τὸν τεϑγηκότα 
ἐπ᾿ ἐμέ δῖαν. Οἴτοξ.. ὅμοιον ἐμοί] ὁμοῖον μοι ΧΙ. ομίοιον ἐν ἐμοὶ 
93. ᾿ 

ΙΧ. ὁ βασιλεὺς} - Δαυιδ 93, τοϑ, 247. Οοιρ. Σιδὰ] ργα-- 
τη. τὸν 64) 937) τοϑ, 244. ΟοΙρ]. ΑΙά. τὸν Σείδα 82. τὸ ται- 
δάριον] τον παιδα 82, 93) 1οϑ. Οοτηρί. τὸν δῶλον Ατπι. 1. Ατπι. Εἀ. 
καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] καὶ εἰπεν αντῳ 64. ὅσα ἰς!] οσὰ ὑπῆρχε 82. 
939 τοϑ. (οΠΡΙ. κα ἐξὶ 245. τῷ Σαδλ]λ τῳ 44, 64, 21. καὶ 
ὅλῳ---δίδωκα ] καὶ ολον τὸν οἰκιον αὐτα ἐδωκα ΧΙ. ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐ- 
15] ολον τὸν οἴχον αὐτῷ 29, 64, 71) 243, 244. ΑΙ. ϑ8[αν. ῆς, ἤπε αυ- 
τέγιςϑ. τσᾶντὰ τὸν οἱκὸν αὐτῷ 82, 93. τοϑ. ΟοπηρΙ. τᾶντα ἃ τοῦ 
οἴκξ αὐτῷ Ασίη. 1. Ατπι. Εα. τῷ υἱῷ] τῳ οἰκῳ 1Π. κ74.. τῇ 

Χ, ἐργᾷ αὐτῷ] α αὐτῷ ϑίαν. Οἰΐτορ. καὶ εἰσοίσεις καὶ συ 
εἰσοίσεις 645 119. καὶ οισοισεις 242. εἰσοισωσι 247. τῷ υἱῷ] εἰς 
τὸν οἱκὸν 82. 93, 1οϑ, 1-ς8. ΑτπΊ. 1. Αττη. Ἑὰ. κα 121. τὸ κυρίου 
σε 17. σα 1οϑ, 247. τὼ χυριω σΒ 1201. ὥρτας 1]. 242. καὶ 
ἔδεται ἄρτες] καὶ φάγονται ΧΙ, 19, 299 44) ζ2,) 71) 74) 82) 92, 93, 

᾿. 98, τού, τοϑ, 119, 120, 123) 134) 144) 158, 226, 242, 243. (ομρρὶ. 
γοι. 11, 

ΑΙΑ. Αι. Νῖς. καὶ φαγεται ςς, (ς6. τηᾶτρ, φαγονται.) χ46. , 121, 
καὶ ἔδονται αὐτὲς Αἰτῃ. τ. Απη, Εά. ἃς ἔδονται Οεογρ. ἵνα ἔδηται 
δίαν. ΜΙοίᾳ. ἄρτας 29] α 64, 244. 8ῖαν. Οἴἶτος. αὐτὰς 24ς, 247. 
ΑἸεχ.. καὶ Μεμφιξοσϑὲ---τραπέζης μου] α ΟἸπὶ ἱπίεγπηθά, 44. 
υἱὸς τῷ κυρίε σα] αὶ γι. φάγεται] φαγέσϑω 8᾽αν. δδιαπαντὲς ἄρ- 
τον] ΤΥ. ό4, τού, 120, 123) 226. ΑΙά. (αι. ΝΊς. ἄρτον διὰ παντὸς 
(Πῆς) 134) 144. 242. ἄρτες διαπαντὸς ΑἸεχ. ἄρτον] ἀρτους 82, 
93. 108, 24ς, 247. Οοπηρὶ. καὶ τῷ Σιδᾷ ἤσαν] κα ἡσαᾶν 24ς. καὶ 
παρὰ τῷ Σιξᾷ ἦσαν 814ν. Οἴἶτορ. ἔς, ηἰῇ παρὰ δὲ, ϑιαν. Μοΐ. 
πεντεκαίδεκα υἱοὶ] νιοι δεκαπεντε 44. Τὲ καὶ δέκα νιοι 24ξς. νιοι δεκα 
καὶ πέντε 24). εἴκοσι δξλοι] ΤΥ. 44, 247. 1δ δελοι »4. 

ΧΙ. Κατὰ πάντα] α 19. κα κατα 93, τοβ. Οοπρὶ. ἐντέταλ- 
ται] -Ἐ μοι 64. ϑίαν. Οἶτοσ. ὁ βασιλεὺςἾ , 93. Ρτγϑπηΐῖ. καὶ 
δῖαν. Οὗτος. τῷ δάλῳ αὐτὰ τῳ δαλῳ σου 71. Θεογρ. τῷ δαλῳ 
αὐτῳ 24ς. τῷ δώλῳ αὐτῷ ΑἸεχ, τῷ δέλῳ μου Ατηι. τ. α ϑίαν. 
Οἰἴἶγορ. ἅτως ποιήσει] «τως τοιησω 64, γι. ΑΙά. αν. Οἶἴτορ. 
ὁ δελός σου] καὶ 44, γι. ἐπὶ τῆς τραπίζηςεδίς. τὰ ἔῃ, ςοιη.] ἐπι 
τῆς τραπέζης ΤῈ βασιλεως ΤΌ, 108: Δαυὶδ] τε βασιλεως 8259 93. 
Οὐοπιρὶ. αὐτου τ2ι. καϑὼς εἷς τῶν] ὡς εἷς των 82, 93- εἷς 
τῶν] εἷς ἐκ τῶν (τὰ ἔπρε) Ατη). συ. πῃ. Εά. Οεογρ. δῖαν. αὐτῇ 
τῷ βασιλέως] , αὐτε ΧΙ, 29, 64) 71, 74» 82, 93, τούς 110, 120, 134, 
1445) 1,8, 236, 242, 241, 24ς, 247. Οοῃρὶ. ΑἸά. ΑΙεκ. Οδέ. ΝΙ΄ο. 
Ατὐπι. 1. Αγηϊ. Εα4. σεογρ. δίαν. 

ΧΙ]. τῷ Μεμφιξοσϑὲ] αὐτῳ γι. υἱὸς] υἱὸς εἷς Ατπι. ΧΗΣ, 
ἘΔ. ᾿ υἱὸς μικρὸς ἦν] ἦν υἱος μικρος 10, 71, 93, 108. Οοπηρ. μι- 
κρὸς ἦν] α ἣν 11, ΧΙ, 44) ςό, 64, 74) τοῦ, 119.» 121, 1347) 144, 1ς8, 
2306, 242, 243, 244, 24ς, 246, 247). ΑἸἰεχ. Μιχα] Μειχα 93. 
Μιχιὰ Οσεοοί. κατοίκησις] κατοικιᾶ 82,) 93, 1Ιοϑ τὶ οἴκου] 
αυτα οἰκε 11, 11. , 44. κα τῷ 247. δέλοι τῷ δαλοι τω 19») 93, 
1ο8, τς8. Οὐοχγηρί. ΑΙεχ. δδλοι ἦσαν τῷ Θεοῖς. δοῦλοι ἦσαν τοῦ 
δίαν. 

ΧΙΠῚ. Καὶ Μεμφιξοσϑὲ] καὶ αὐτος γι. καὶ Μεμφιξοσϑαὶ ΑἸά, 
καὶ Μεμπιπωσϑεὶ (θεοτρ. κατῴκει] κατοικες ΠΙ, 24ς.- ἐν Ἵερε- 
σαλὴμ.] εἰς Ιερσαλημ ςό, “φὅ. ὅτι] διοτι το, 82, 93») 108. Οομρὶ. 
καὶ δῖαν. Οἴἶτορ. ὅτι ἐπὶ ὅτε. δὰ ἤιι. φοπ,.] ἦν δὲ χώλος 44. αὐ. 
τὸς 19] κα 1, ςς, 82, 93, τοϑ, 121, ις8, 247). Οοιηρί. Απῃ. Ἑά. 
ΟεοΥρ. δῖαν. αὐτῇ 134. Βιαδεῖ ἴῃ ομδγαέξ, τηΐποτς ΑἸοχ. δια- 
παντὸς ἤσϑιε] ΤΥ. 82, 93) 1ο8, τς8, 246. ΟὐομΠΊρΡΙ. Αἴεχ. καὶ αὖ- 
τὸς ὅς. δὰ ἤη. ςοπ).}] α 1:8. καὶ αὐτὸς ἦν] ην 64. οαὐτος γι. 
ἀμφοτέροις τοῖς ποσὶν] ἀμφοτερες τὰς τσοδας το, 82, 93, τοϑ. ΟομηΡΙ.' 
Ρτϑοηγῖτε, ἐν ΑΥπλ. 1. Αγηλ. Ἐὰ, αὐτῶ] ᾳα 24ς. αὐτῷ ΑἸοχ, 

1. Καὶ ἐγένετο) α καὶ 242. καὶ ἀπίϑανε] , καὶ 445 71. Οεογα. 
δῖαν. Οἷἶτορ. βασιλεὺς} Ναας ς2. ργαπηῖκι. ο 93, 938. Οοπιρὶ. 
υἱῶν ᾿Αμμὼν]} ῥγαπαϊτῖ, τῶν ΧΙ. υἱῶν ᾿Αναμὸν ϑ8ῖαν. Οὗτος. ᾿Αν- 
γῶν] Αὼν 111. ΧΙ. ᾿Ανὼν (ΑΙεχ. ῆς ἰηδλ.) Οεοτρ. ᾿Αμὺν Ατγγλ. τ. 
᾿Ανὸν Ατῃγ. Εα, δίαν. Οἴἶτορ. ᾿Αννὼν δζς. 84 ἤη. ςοπ|.] ἀντ᾽ αὐταε 
Ανναν υἱος αὐῇς το, τοϑ. ἔς, πἰ ὁ νιος, 82, 93. ἄς, ηἸ8 ᾿Ανγῶν, (ομρρὶ. 

ς ὦ 
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αὐτῶν ἐν τῷ ἡμίσει ἕως τῶν ἰσχίων αὐτῶν, καὶ ἐξαπέςειλεν αὐτᾶς. 

ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν, χαὶ ἀπέςειλεν εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν, ὅτι ἦσαν οἱ ἄνδρες ἡτιμασμένοι σφόδρα" χαὶ 

εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Καϑίσατε ἐν Ἱεριχὼ ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς πτώγωνας ὑμῶν, χαὶ ἐπιςραφή-. 

σεσϑε. Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ ᾿Αμμὼν ὅτι χατησχύνϑησαν ὁ λαὸς Δαυίδ' καὶ ἀπέςειλαν οἱ υἱοὶ ᾿Αμ- 

μῶν, καὶ ἐμισθώσαντο τὴν Συρίαν Βαιϑραᾶμ, καὶ τὴν Συρίαν Σεξαὰ, χαὶ ἹῬοὼξ, εἴχοσι χιλιάδας 

πεζῶν, καὶ τὸν βασιλέα ᾿Αμαλὴκ χιλίας ἄνδρας, καὶ Ἴςωδ δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν. Καὶ ἥκεσε 

υἱὸν αὐτῷ] ὁ νιος αὐτοῦ 44. ὥντ᾽ αὐτῷ} ἔν τόπῳ αὐτῇξ Οεοτγρ. 
δῖαν. 

11. ἔλεος τ} ἐλεον τ9,) 82,93. Ἀννὼν] Ανναν (ἢς ἰπτ4) 19, 
82, 93, 1τοϑ. ᾿Ανὸν Αγ. 1. ΑΥπι. Εά. ᾿Ανὰν ϑίαν. Οἶτορ. 

Ναὰς] υἱξ Θανὰ Οεογρ. υἱξ ᾿Ασὰ ᾿Αμὼς 8[αν. Οἷἶτορ. ὃν τρό- 
πον] καϑὼς το, 82, 93, 108. ΟΟπΡ. ὁ πατὴρ αὐτῷ δαθεὶ αὐτῷ 
ἴπ οδαγαξε. γηΐποτε Αἰεχ. μετ᾽ ἐμὲ ἔλεος] ελεὸν μετ᾽ ἐμὲ 82, 93, 

᾿χοϑ. κ ἔλεος 242. ἔλεος μετ᾽ ἐμοῦ Οοηιρί. Δαυὶδ παρακαλέσαι 

--τοῦ πατρὸς αὐτῷ] Δαυὶδ ὠγγέλες εἰς παράκλησιν τοῦ δόλε αὐτῷ τῷ 

«ατρὸς αὐτῷ δῖαν. Οὗτορ. παρακαλέσαι] ῥγερπιϊ. τε ΧΙ. πα- 
ρακαλεσας 245. τῶν δόλων] α τῶν 44. τῶν παιδὼν 64. αὖ- 
τὸ 2] αὐτῇ ΑΙεκχ. καὶ ταρεγένοντο]) καὶ ἐπορεύϑησαν Ατπι.. 1. 
Ἀπ. ἕά. οἱ τυαῖδες] οἱ ὅαλοι 10) 82, 93) τοϑ, (οπρ. εἰς τὴν 
γὴν] α τὴν 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ἐπὶ τὴν γῆν ΑΥπι. τ. Ασῃ. Εά. Οεοῖρ. 
ϑίδλν. Οἴἶτορ. 

ΠΙ. εἶπον) εἶπαν ΧΙ, 24). οἱ ἄρχοντες] α οἱ ΑἸεχ. υἱῶν 
᾿Αμμῶὼν] αὐΐων 44. αὐτῶν] αὐτῶν ΑΙεκ. Μὴ παρὼ---ἰνώπιόν 
58] μὴ δοξάσεως χάριν τοῦ πατρός σε ἐνώπιόν σε δῖαν. - Μὴ παρὼ 
τὸ δοξάζειν] εχ! δοξαζων το, 82. 93, τοϑ, στρ. παρὰ τὸ δοζά- 
ζειν] τοαραδοξαζειν ΧΙ, γ1. δοξάζειν Αττη. τ. Αγ. Ἐ4ά, Δαυὶδ] 
λ Ἄπη. τ. Ασηϊ. Ἐά. ἐνωπιόν σΒ] α 19θ.ἁὡ ὅτι ὠπέςειλέ σοι] απε- 
σάλκε σοι 19, 825) 1οϑ. (οπηρί. κα οτι ς2, 92, 123, 1ς8, 226. (ῖ. Νῖς. 

Ατ. 1. Αγην, Εά. δῖαν. Μοΐῃ. ὅτι ἀπέςειλέ σοι ταρακαλᾶντας] 
ἀπεζαλκχκε παρακᾶλεντες 03. παρακαλξντας] Ὡαρακαλδντα 121. 

παρακαλεῖες 144.- ἀλλ᾽ ὅπως ἐχὶ] ἐκ τινὰ 11]. δχ! αλλ᾽ οπως ΧΙ, 

244. κα ὅχ! 10, 82,93, 1ο8,247. ΠΡ]. Ἔχ! ὡλλ᾽ ινὰ 29, 98,242. 

δχ, 'νᾶ 44) 52) ξ5, 71) 747γ92,) τοῦ, 1105) 120, 123, 134, 1445 2365 242. 
ΑἸεχ. δῖ. Νίο. οὐχι νὰ ςύ, 1:8, 246. αλλ᾽ ὁπως οὐχ! νὰ 244. 

ἐχὶ ὅπως 8ῖαν. Μοίᾳ. ὥλλ᾽ ὅπως ἐχὶ ἐρευνήσωσι] εχ! αλλ᾽ ὁπως 

εἰβηνευσωσι ὅ4ᾳ. ΑἸά. ἐκ ἀλλ᾽ ὅπως ἐρευνήσωσι Απτη. 1. Αγηι. Ἐά, 
ὠλλ᾽ ὡς ἐρευνήσωσι 8ϊλν. Οἴἶτορ. ἐρευνήσωσι] ἐξερευνησωσι 10, 82, 

93. 1ο8. ΟοΙηρΡΪ. ερευνησεσιν 121. τὴν πόλιν] -᾿ σε 1τοϑ. ΟΟΠΡΡΙ. 
κατασκοπήσωσιν]) καϊασκοπευσωσιν 71, 82,93. καϊασκοπησεσιν 134. 
κατοικήσωσιν τς8. καϊασκοπευσασιν 24). αὐτὴν 19] τὴν τολιν 
49, 82) 93. καὶ τῇ καϊασχέψασϑα!.) καὶ ΧΙ, 74, 92, τού, τ20, 
1237 134.) 236, 244. (αἴ. Νῖο. δδν. Μοίᾳ. τα καΐαςρεψαι 20, ξό, 
γ1γ98, 110) 158, 243, 246. Αἰὰά. α τὰ 44- καὶ τε καϊασκεψασϑε 
93. οτι καϊασκεψασϑαι τοΒ. Οοπηρὶ. α δῖαν. Οἴγορ. αὐτὴν 29] 
αὐτῇ 2425. ἀπέςειλε Δαυὶδ] α Δαυιδ ς6. ἀπεραλκε Δαυιδ 82, 93, 
τα8. Οοπιρί. ργϑβπνῖ. καὶ 158. ργϑεπηϊ, δι τῶτο δ[αν, Οἴτορ. 
τοὺς τταῖϑας} τες δαλες (ἢς οοπι. {64.) 19, 82, 93, 1το8. Οοηηρὶϊ. 
κὐτῷ] αὐτῷῬὟ ΑΙεχ. 

ΙΝ. ᾿Αννὼν] α Αγ. 1. Αγην. Ἐά. τὰς παῖδας] τὲς ἄνδρας 

Οεοῖρ. ἐξύρησε] εξυρισε γ4. ΑΙά. τὰς ττώγωνας αὐτῶν] αυτων 
τὸς τσωγωνᾶς 44. ἡμῖσν ΤῈ πώγωνος αὐΐων 98. -Ἐ τὸ ἥμισυ Οοπιρὶ. 

ἀπίκοψε) αφειλε 19, 82, 93. 1ο8. ἀπέκοψε τοὺς μανδύας] αὐ είαϊε 
σιαπάαι: (μανδυας) ϑγγτ. Βατ- τ. τοὺς μανδύας} των μανδυων 
19, 82, 93; 108. (ΟΠΊΡ]. ἐν τῷ ἡμίσει) το ἡμισυ 10, 82, 93) 1ο8. 

Οοπιρὶ. ἡμισυ τα1. ἐν τῷ μέσῳ Ατπι. τ. Ατῃη. Ἑά, ἕως] καὶ εὡς 
19, 82,93; 1ο8. τῶν ἰσχίων] τῆς ἀναβολῆς τῶν ἰσχνὼν 19. ἔς, 
πῖ ἰσχίων, 82, 937) 108, 1 ς8. ἰσχίων αὐτῶν] α αὐτῶν Αγ). 1. 
Ατπι. Εά, δῖαν, Οἴἶτος. 

ν. ἀπήγίειλαν) ἀπηγἴελει 19. ανηγγειλαν 20) 44) 64, γῖ, 74) 

92, τού, 119) 120, 123) 1345) 1447 158, 236, 242, 243, 24ς. ΑΙά. 

ε “ὁ. 
νιον 

ΑΙΪεχ. (δὲ. Ν ς. απηγίελη 82, 939) 1Ο8, 247. Ο(ὐομρὶ. ἀνηγ]}ελη τ2τ. 

ΚΕΦ χ. 
»Ὃ δῷ ἍΔΗ ἊΝ Ν μν ͵ 3 

τΒ ἀντ᾽ αὐτῇ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ, Ποιήσω ἔλεος μετὰ ᾿Αννῶν υἱδ Ναᾶς, ὃν τρόπον ἐποίησεν ὃ πα- 5, 
᾿“ 2 “ὦ ὃ» “᾽ι᾽ , ς 3 ΄ ὶδ ΄ ΝΣ 9 Ἢ ρ᾿ δώ ) νὉ τ 

Τρ αὑτξ μετ εμδ ελεος, καὶ ἀπες είλε Δαυι «παραχάλεσαι αύτον ἐν χεῖρι τῶν ὁδλων αὐὑτᾶ περι 
ρ » “Ὁ ᾿ ε ρ ΄᾿Ν Ν ΑΡΥ ερ. 5 ’΄ ν.,..»ἤ 

τϑ “πατρὸς αὐτδ' χαὶ πταρεγένοντο οἱ ποαῖδες Δαυὶδ εἰς τὴν γὴν υἱῶν ᾿Αμμῶν. Καὶ εἶπον οἱ ἄρ- 
εὸ Σ Ν ν 2 Ν .Ἕ ’ 9 “᾿ Ν Ν ὃ δοξάζε Δ ὶδ Ν 7 

χοντες υἱῶν ᾿Αμμὼν πρὸς ᾿Αγνὼν τὸν χύριον αὐτῶν, Μὴ ππαρὰ τὸ ὀοξάζειν Δαυϊδ τὸν “πατέρα σα 
ἀγις 9 " “ ΣΝ 2 ,.. Ν ΄ Ν 

ἐγώπιόν σε, ὅτι ἀπέςειλξ σοι παραχαλᾶντας;, ἀλλ᾽ ὑπὼς ὄχ! ἐρευγήσωσι τὴν πόλιν χαὶ χατασχο-. 
-ς ρὸ Ν Ὃν βῷ 9 ᾿"Ὁ 

πήσωσιν αὐτὴν καὶ τ κατασχέψασϑαι αὐτὴν ἀπέςειλε Δαυὶδ τὸς παῖδας αὐτῇ πρὸς σέ; Καὶ 
ἔ ᾿Αγγὼν τοὺς “ππαϊδι ἰδ, χαὶ ἐξύ ὃς πώγωνας αὐτῶν, χαὶ ἀπέχ ) δύ ἔλαξεν ᾿Αννὼν τοὺς πτπαῖδας Δαυΐδ, χαὶ ἐξύρησε τὸς πσώγωνας ἄπέχοψε τοὺς μανδίας 

3. 

4. 

Καὶ ἀπήγ[ειλαν τῷ Δαυὶδ ς. 

ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν] πέρι τῶν ἀνδρων 74.) 82, 93, τοβ, 123. Οοταρί. λές. 
γονἶες περὶ τῶν ἀνδρῶν δῖαν. Οἷἶτοςν. ἀπέςειλεν] ἐξαπέςειλεν Οοπηρὶ. 
Ἔ Δαυὶδ Ατη,. 1. Ατηι. Εά. εἰς ἀπαντὴν] εἰς ἀπαϑΐησιν ςό, ὅς, 
71) 82, 92, 93, 108, 110, 120, 121) 123, 134) 144, τς8, 242, 243, 

244, 245, 247. Οομηρ!. ΑΙά. Αἰεχ. Οαῖ. Νῖς. εἰς συναύΐησιν 446. 
ἀπαντὴν αὐτῶν---ἠτιμασμένοι σφόδρα) ἀἁπαντησιν αὐΐων ἡτιμώμενοις 
σφοδρα 44. αἀπαντησιν αὐΐων ἡτιμωώμενοι σφοδοα τού. ὅτι ἦσαν--- 
σφόδρα] και ἡσᾶν ἡτοιμώμενοι σφοδρα 24). οἱ ἄνδρες] οἱ σρατιωται 
19. λοι 71. διῶ. οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι βογρ. οἱ ἄνδρες ὅτοι ϑῖαν. 
ἡτιμασμένοι]) ἡτιμώμενοι ΧΙ, 20, ςό, ό4, γ4, 82, 929 93) 98, 1οϑ, 120, 
1219) 123) 134) 18, 236, 243, 2445) 24ς, 246. (γμηρ!. Αἰά. (δι. Νίς. 
εἰτοιμασμένο, (ῇ.) 196.ἁ ἠἡτιμασμένοι σφόδρα] σφοδρα ἡτιμωώμενοι 
242. Ἱεριχὼ] ΙἹερεύχω 93. [Ιερυχω (ἃ ἔδπηρει) τοόδ. ἕως τοῦ] 
ἕως οτξ 246. ἕως τϑ---ὑμῶν] ἕως ἀνατείλωσι ττωγώνες ὑμῶν Αταν. τ. 
Αγηι. Εά, ἧς, πἰῇ οἱ ττωγώνες, δ᾽:4Δν. ἐπιςραφήσεσϑε] ἀνακαμψαῖε 
19, 82, 93. ἀναχαλυψατε τοβ. ῥταπιτῖ. μετέπειτα Αττη. 1. Αστη. 
Ἑά. ργφπιῖῖι. τότε θῖν. Οἶτορ. 

ΨΙ. εἶδον] εἰδαν 11, τ21. ἴδαν ΑΙεχ. οἱ υἱοὶ 1] α οι (ῆς ἰῃ 84) 
᾿ . 1.8, 242. ὅτι κατησχύνθησαν --οἰ υἱοὶ ᾿Αμμὼν 25] κιουζη ἱπίοτ- 

Ἷ ιν», 
τηϑδὰ, τοό. κατησχύνθησαν--καὶ ὠπέςειλαν] ισχυνϑησαᾶν καὶ ἀπο- 
ξελλξσιν το. κα]ησχύνθησαν ὁ λαὸς] ῃσχυνϑησαν οἱ δελοι 82, 
93. 1ο8. ΟοπιρΙ. ὁ λαὸς] οι ἄνδρες 29, οϑ8, 243. ϑ8ἰλν. Οῆτοσς. 
Δαυὶδ] ἐν Δανιδ' τ 19. ΑΙεχ. καὶ ἀπέςειλαν] καὶ ἀπορελλεσιν 82, 
93» 1ο8. α καὶ Αγπι. τ, Αστα. Ἐά. ὠπέρειλαν οἱ υἱοὶ ᾿Αμμωὼν] απε- 
ξειλεὲ ᾿ληίῃπι 7:. καὶ ἐμισθώσαντο] καὶ μισϑανται 19, 82, 93» 
1ο8. καὶ ἐμισϑωσαῖο γι. τὴν Συρίαν 19] τὸν Συρον 82. ᾿Ασο- 
ρίας Απῃ. 1. Ατπι. Εά. τὴν Σερίαν Θεορ. τὴν Συρίαν τ" ---εἴκο- 
σι χιλιάδας} τὸν Συρον, καὶ Βεϑραᾶμ, καὶ τον Συρον Σιδα εἰκοσι χι- 
λιαδας το, τοϑ. τὴν Συριαν Σεδα εἴκοσι χιλιαδας 144. τὸν Σύρον 
Βεϑραὰξ, καὶ τὸν Σύρον Συξὰ, εἴκοσι χιλιάδας Οοπνρὶ. Βαιϑραὰμ)} 
καὶ Ῥοὼωξ 111, 29, 244. Βαιϑααξ ΧΙ. Βαιϑρααξ γ1, 119. καὶ 
Θρααμ 92. Βαιϑρωαμ 1:8. Κερααμ 247. Βαιϑροὼθ Αἰεχ. Βεϑ- 
βαὼμ, ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. Βαιϑρῶαμ--Σεδὰ] α (ουπιὶ ἱπιεγπιθά.) Π, τῶσ, 
144. Βαιδραμ καὶ Σεδα 44. καὶ Βαιϑρααμ καὶ τὸν Συρον Σεξδα 
82. ἔς, πΙή Βαιεϑρααμ, 93. Βαιϑραδμ---εἴκοσι] ῬῬοὼδ καὶ τὴν 
Συρίαν Σωὰδ εἴκωσι (ῇς) 24ς. Ῥοῶδ, καὶ τὴν Συρίαν Σωξᾷ εἴκοσι 
Β4Π]. Μ. τοηι. ᾿. ρΡ. :89ς. Ῥωξὰ καὶ ᾿Ασορίους Σαξα εἴκοσι Ατη,. 1. 

Ατηι. ΕἘά. Γεπρὼμ καὶ τὴν Συρίαν Σωδῶὰ, καὶ Ῥωωξὶϑ' εἴκοσι Οφοτρ. 
Βηϑροὰμ καὶ τὴν Συρίαν Σεδὰ, καὶ Ῥοξοὸξ εἴκοσι 851.ν. Οἶτογ. καὶ 
τὴν Συρίαν Σεξὰ] ροηΐε ροίξ Ῥοωδ 243. Σπδὰ] Σωδαλ (Ἰεξξ. πιᾶτρ.) 
ς6. Σωξδα γι. Σεδαὰ 242. καὶ Ῥοῶδ] , ΧΙ, 29, ςό, ὅς, 82, 
93» 1109, 158, 2445) 247. ΑΙεχ. χιλιάδας 19] χιλιαδὲς (ἢς ἱπῆα 
ιο6.) Ζ4ς. καὶ τὸν βασιλέα--- ἄνδρας] εἰ α τέρε Μφαεάα εὶς οἶγοι 
ψυς. ᾿Αμαλὴκ] Μααχαν ΧΙ. Μααχα 19, (ςς. εχ σοττ. 80 αἱ. 
τ.) 71, 93, 1οϑ, 1ς8. Οοιῃρί. ΑἸεχ. Μελχα (ἰεῶς. πηαγσ.) ςό. 

Μααχα 64. Αἰά. δ[αν. Μοίᾳ. Μαχα 82. Μωαχα (ἢς ἰη84) 
247. ᾿Αμμαλὴκ Μααχὰ αν. Οἶτορ. καὶ Ἰςὼδ] καν στὼβ ({.) 
24ς. Ἰςὼδ] Εἰςωδ (ἔς ἱηῖτα) 11, 244. ῬΓΘΤΆΪ, τὸν τό, 93) 108. 

Οοπιρὶ. εἰς τὠξδ (ἢς) τ2τ. ᾿Ιωρὼδ Οἄρτξ. δώδεκα χιλιάδας) 
δωδεκα χιλιαδὲς (εχ οοττ.) ΧΙ. ΤΥ, 242. 

ΨΙΙ. Καὶ ἥκεσε Δαυὶδ] ἤκεσεν ὁ βαδιλεὺς Δαυὶδ Αττη. τ. Αἴτη. 

Εἰ. τὸν Ἰωὰθδ] α τὸν ΧΙ, 44, 64,1 197) 158. μιαδεῖ τὸν ἴῃ οπαγαέξ, 

τηΐθοτε Αἰεχ. τὸν ὭὯσϑ Ατπηὶ. 1. -ῳ Ν “ 

ὥὰσαν τὴν δύναμιν}] λα 44. 



- - - 

κεφ. Χ. 

8. 

9. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

. Νϑᾷϑῷ.9 » Α Ὄ Ἷ ζά " φ, 

Δαυὶδ, χαὶ ἀπέςειλε τὸν Ἰωὰξ χαὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τὰς δυνατές. Καὶ ἐξῆλϑον οἱ υἱοὶ ᾽᾿Αμ- 
Ν Ν᾿ ΄ ΄ " “ ΄ ν ε Ν Ν ᾿ 

μὼν χαὶ ππαρετάξαντο “πόλεμον παρὸ τῇ ϑύρᾳ τῆς πύλης, Συρίας Σεδὰ χαὶ Ῥοωξ χαὶ Ἴςω 
Ν9 Ἧ ΄ 2 Σ φ 

χαὶ Αμαλὴχ μόνοι εν ἀγρῷ. 
ΝΌῸΌΨΦ 3 νο 2 ΄ 2 ΄ ἡ 

Καὶ εἶδεν ᾿Ιωὰξ ὁτι ἐγενήϑη πρὸς αὐτὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ ππολέ- 
3 φΦ ΗΝ ΄ ϑ ΄’ 3 “6 3» “ ΄ . 7 ᾿ “ ρὋ 

μου ἐχ τ χατὰ πρόσωπον ἐξεναντίας χαὶ ἐκ τῇ ὅπισϑεν, χαὶ ἐπελέξατο ἐχ ππάντων τῶν νεανιῶν 

Ἰσραὴλ, χαὶ πταρετάξαντο ἐξ ἐναντίας Συρίας. 
Ης Δ Ἵ ρὸ “Ὃ ΕῚ 

Καὶ τὸ χατάλοιπον τῷ λαξβ ἔδωχεν ἐν χειρὶ 
᾽ ᾿ ,“»" 3 ρ᾿ » ,."Ὁ ΄ο 7 ρ᾽ ᾿ν 

Αξδεσσὰ τ ἀδελφδ αὐτϑ, χαὶ πταρετάξαντο ἐξεναντίας υἱῶν ᾿Αμμῶὼν, Καὶ εἶπεν, ᾿Εαν κρᾶται- 

ωϑῇ Συρία ὑπὲρ ἐμὲ. χαὶ ἔσεσϑεέ μοι εἰ οἴαν" χαὶ ἐὰ ϑὼ οἱ Αμμὼν ὑπὲρ σὲ ἢ Σὺρ ο ἐμὲ, μοι εἰς σωτηρίαν' χαὶ ἐὰν χραταιωϑῶσιν υἱοὶ ᾿Αμμὼν ὑπὲρ σὲ, 
2) ΤΖ ων ρ 7 

χαὶ ἐσόμεθα τ σωσαΐ σε. ᾿Ανδρίζε καὶ χραταιωϑῶμεν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἡμῶν χαὶ ππερὶ τῶν τό- 
φῷ “ΔΨΦΨς ,."Ὁ -- 7 "“ “δ ᾿ κ"Ὃ, 

λεὼν τῇ Θεξ ἡμῶν, χαὶ Κύριος “ΦΠοιήσει τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτᾶ, Καὶ προσῆλθεν ᾿Ιωὰξδ 
ΣΝ κα Ν 8, ΨΨΨΦ » 3 «Νὰ 3 ΄ 3, »Ἄ 

χαὶ ὃ λαὸς αὐτϑ μετ αὐτ εἰς πῦλεμον πτρὸς Συρίαν, χαὶ ἔφυγαν ἀπὸ ποροσῶπε αὐτῇ. Καὶ οἱ 
ΝΣ Ν “ Ψ » ΄ Ν 3 ) ; ᾿ »“, ᾿ 

υἱοὶ ᾿Αμμὼν εἶδαν ὅτι ἐφυγε Συρία, καὶ ἔφυγαν ἀπὸ προσώπου ᾿Αξεσσὰ, καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν 

δύναμιν) ςρατιαν το. 1ο8. ΟομηΡ!. ςρατείαν 82, 93. τοὺς δυνα- 

τάς] των διναΐων 19, 82, 9157 [ο8. (ὐοτῃρ!]. δῖαν. τὴν ϑυνατόν Ατη). 1. 
ἈΑττη. Εἰ. 

ΨΙ1Π1. ἐξζηλϑον] ἐξῆλθαν 11, τ21. αἀπηλϑὸν 82. 

τς8, 242. (οπΡρ]. 

οἱ υἱοὶ ἢ αὶ οἱ 
χαὶ παρετάξαντο) ργατηῖττ. καὶ ταχρεγενονῖο 

24ς. πόλεμον] το τολεέμον 82, 93». το8. (οπΊρ]. ρῥγαπιῖτῖ. εἰς 

123. τη... τ. Ασηι. Βα. Οεογρ. παρὰ τῇ ϑύρᾳ] παρα τὴν ϑυραν 
ἐς. προς τὴν ϑυραν ὁ4. ΑἸά. πρὸ τῆς ϑύρας Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. 

τοαρὰ τῇ ϑύρᾳ-- Σεξα] παρα τον πυλωνα Σεδὰ 44. παρὰ τον πυλω- 

να τῆς πολεως καὶ Σεδα 120ὅ.. παρὰ τῇ ϑύρα τῆς πύλης] παρὰ τον 
πυλωνὰ τῆς πόλεως ΧΙ, το, 29, ς2) ςύ, 71, 7.4.2 829) 92. 93) τοῦ, τοϑ, 

122. 1354. 144. 243, 246. (πρὶ. (τ. Νῖς. παρὰ τὴν τυλωνα τῆς 

πόλεως 98, 236. κατα τὸν συλῶνα τῆς τολεέως 242. τᾶρα τὴν ϑυ- 
ρῶν 44ς. τούλης} τπολεος τις8. πόλεως Ατη.. Εά4. ΟΘεοτρ. ϑ[αν. 

Μοΐπ. Συρίο9] καὶ Συρια ΧΙ, 29, ς2,) ςς» ς6, 64, γ1, 92, 98, 

τού, 119. 123ν 114. 144, 226, 2425) 243) 214, 24) 246. ΑἸ]ά. (αἴ. 

Νῖς. καὶ Συρος 10, 82, 93, το8. (ΤΟΠΊρ]. ργοπηῖτῖ. καὶ 74. Συριῶ 

198. Αἰεχ. ᾿Ασορίων (ῇς ἰηῆτ4) Ατπι. τ. Αστη. ΕἘὰά, Συρία δὲ 8[ᾶν. 
Μοίᾳ. Σεξὰ] Σοσμα 19. Σοξαλ24ς. Συξὰ Οοπιρὶ. καὶ 
Ῥοωδ)] , ΧΙ. ῬοΩδ] Ροαδ Π|. Βεσρααμ το, τοϑ. Βαιϑρααμ, 
82,93. Κερααμ 247. Ῥὼδ Ατπι. τ. Αγην. Ἐά. Θθογρ. Ἰρὼξ ϑ8[δν. 
Οἴἶορ. Ἰςὼδ6] Ἰωὼδ ΑἸά. Στὼξδ Ατιη 1. Ἰςγὸδ ϑῖαν. Οἴἶτγορ. 
καὶ ᾿Αμαλὴκ] και Βααχα 19. καὶ Μααχα 85, 93, τοϑ. Οοπηρὶ. 
ΑΙεχ. καὶ ᾿Αμαλεκῖται Θεοῦ. κα δῖαν. μόνοι] ργαπιιι. ἦσαν 
Ἀπη. τ. Δ. ΕἘά. -Ἐ ἔξησαν ὅϊαν. Οἰξορ. -Ἡ Ἰάειι ἱπῖεῦ ὕησοβ 

δῖαν. Μοίᾳ. μόνοι ἐν ἀγρῷ] καϑ' εαυτὲς ἐν τω τεδίω το, 82» 93» 
1τοϑ. Οομαρὶ. ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦσαν ἐν ὠγρῷ Οεοτρ. 

1Χ. Καὶ εἶδεν] - αὐτες 19, 82, τοϑ. καὶ δὲν αὐες 93. ὅτι 

ἐγενήθη ὅς. δὰ βη. ςοπι.} οτι γεγονᾶσιν ἀντιπροσωποι τῇ Ἰσολεμὲ προς 
αὐῖον εξ ἐναντιας τῇ Συρα 82. ὅτι ἐγενήϑη---ἰκ τῷ ὄπισϑεν] οτι γε- 
γονασιν ἀντιπροσωποι τῇ πολεμδ πρὸς αὐῇον εξ ενα]ιας καὶ οπισϑεν τ9, 
1οϑ. Οὐπιρὶ. ᾿ἤς, πἰ αντιπροσωπον, 93. ὅτι ἦλθον καὶ ἀφικνᾶντο 

ἐπ᾿ αὐτὸν ἐκ τῷ κατὰ πρόσωπον καὶ ἐκ τῷ ὄπισϑεν Ατπ!. τ. Ατηη. Ἐά. 
πρὸς αὐτὸν] εν αυτῳ 120. τρος αὐες αἀς. ἐκ τοῦ κατὰ] εἶ οὐ 

καΐα 121. ἐκ τῷἪ κατὰ---ὔπισϑεν] α οὐπὶ ἰητεγπιοά. Βαῇὶ. Μ. ἰος. 
εἰξ, ἐκ τὰ κατὰ πρόσωπον] λα 29. 44, τό. τς8, 242, 246. ᾿χ 

τοῦ κατὰ τρόσωπον---Συρίας] α οὐπὶ ἰητεγπιεά. ΧῚ. 
ὡπον] -" του πολεμξ 52, 236. (Αϊ. Νίο. ἐξεναντίας} α 247. ΑἸεχ. 
καὶ ἐκ τοῦ] α ἐκ 1ς8. καὶ ἐπελέξατο] κα καὶ Ατιη. τ. Ατπι. Εά. 
ἐπελέξαο] ἐπελεζεν 11, 29, ς 5» 71. 98) 110» 121, 243,24ς, 247. ΑἸεχ. 
ἐξελεζατο το, 93, 108, 1ς8. (οπηρὶ. Β4Π]. Μ. 1. οἶς. εξελεξζεν 244. 
ἐκ πάντων τῶν νεανιῶν] ἐκ τσαντος νεᾶνιου 19, 93. 108. κα τῶν 244. 

246, 247. Οοιηρ!. Αἰοχ. νεανιῶν} νεανισκὼν 1Π|, 44, ξ ξ) 74) 92, 

τού, 120, 134) 144.» 236, 242, 54ς. Ὁσοπηρὶ. (αι. Νίς. υἱῶν ΒαΗΪ. 
Μ. ἰοο. εἶ. Ἰσραὴλ] νιων Ισραηλ 19, 93ν 108. ΟΟπΡΡΪ. καὶ 

παρετάξαντο) καὶ τπαρέεταξατο (ῇς οοπὶ. ε4.) 29, 715 98, τς8. 

Οοπιρί. καὶ παρετάξατο αὐτὲς (ἢςς σοτη. {64.) Θεογρ. 5αν. Συ- 

εἴας---ἐξεναντίας υἱῶν ἴῃ σοπν. [64.1 α 247. Συρίας] του Συρου 93, 
1οϑ, Οοιηρί. Συρίων Θεοῖς. 8[4ν. Μοίᾳ. 

Χ. Καὶ τὸ κατάλοιπον] τὸ δὲ καΐαλοιπον 82, 93) τοϑ. Οομρρί, 

δῖαν. Μοίᾳ. κατάλοιπον) καϊαλειπον 1 ς8. ἐν χειρὶ] εἰς τὴν 
χεῖρα 82,93, 1ο8. ΟομηΡ]. εἰς χεῖρας Ατπι. τ. Απη. Ἐά. ᾿Δδεσ- 
σὼ] Αξεισα 11. Αξεσα 144. (τ:ς8. υὐ ἤιρτα.) αὐτῷ] αὐτῷ ΑΪἴοχ. 

παρετάξαντο) παρεταξατο 447 74, τοϑ, 119) 2.3. νῶν] α 44. 

δ , 
κατὰ Φροσ- 

, ῬΓΘ τ. τῶν 93, 1το8. Ο(ΟΠΊΡΙ. 
ΧΙ. Καὶ εἶπεν] - Ιωαξ τρος Αξεσσα 19, 82, 93) 1ο8. (ἰπῖεγ υπ- 

905 8ἴαν. Μοΐίᾳ.) -Ἐ εαάεη;, "ἢ Αθεσα, 247. 5:αν. Οὗτος. - πρὸς 

. Οοπρὶ. καὶ ἐσωμεϑα τοῦ. , καὶ Οεογρ. 

᾿Αβεσσὰ σοπιρ!. -Ἑ Ἰωὰξ τῷ ̓ Αδεσιὰ σεογ. Ἐὰν χραταιωθῇ 
-- εἰς σωτηρίαν] εαν κρατήσει Συρος νπὲρ ἐμέ, καὶ ἐσὴ μοι εἰς σωτηριαν 
19. ἄς, πἰῇ κρατησῇ ὁ Συρος 82, 93, ΙοΒ. ἤς, πῇ κρατήση Σύρος, 

Οοπιρὶ. κρα]αιωθῃ Συρία ὑπὲρ ἐμὲ] κραταιωθῶσι με οἱ ᾿Ασόριοι 
ΑΥἴπι. 1. Ἄγῃ.- Εά. Συρία] ργαεπηϊει. ἡ 247. καὶ ἔσεσϑέ μοι] 
α καὶ Ατπι, τ. Ατπη. 4, Οεογρ. ἴσϑι μοι δῖαν. Οὗτος. καὶ ἐὼν 
κραταιωθῶσιν ὅζς. δὰ π. οοπ|.} καὶ ἐᾶν υἱῶν Αμμων χρατησωτιν ὑπερ 
σε. Και ἐσομαι εἰς σωτηριᾶν. καὶ ἐᾶν υἱῶν ἄμμων ἐρωτησωσιν ὑπερ σε. 
χαι τορευσομαᾶι τ σωσαι σετρ. καὶ ἐὰν οἱ υἱοὶ ᾿Αμὸν κραταιωϑωσί 
σε, ἐσόμεϑα τῇ σῶσαί σε Αττη. τ. Ατην. Εά. κρα]αιωθῶσιν υἱοὶ 
᾿Αμμὼν]) νων Αμμὼν κραταιωϑωσι 11, ςς, ςό, τού, 134, 144, τς8, 

2316, 242, 243), 2445. 24ς. ἔς, πΙῇ οἱ νιοι, ΧΙ, 44. τῖο, 121) 246, 

247. ΑΙεχ. Ὁ δῖ. Νὶς. οὐ υἱοὶ. Αμμὼν κρατησωσιν 82. (οπιρὶ. ἢς, 
ἤπε οἱ9 93. νιὼων Αμμὼν κρατήσωσιν τοϑ. υἱοὶ ᾿Αμμῶὼν] ργαπηἶῖ, 
οι ὅ4, τὼ23. ΑΙά. ,..98. καὶ ἐσόμεθα] καὶ πορευσομαι 82, 93, 1ο8. 

τῷ σῶσαί σε) καὶ τῷ 
(αι. Νίς. σώζοντές σε ὅ5[αν. Οἴτορ. 

ΧΙ. ᾿ΑνδροίζΕ] ᾿Ανδρικὸς ἴσϑι (93νεηιμας ο80) Αττα. τ. Ασῆι. ἘΔ, 

ἀνδρισϑῶμεν 8[αν. Μοίᾳ. ᾿Ανδοίζε καὶ κραταιωϑῶμεν] Κραταιω- 
ϑῶμεν καὶ ἀνδρισϑῶμεν δῖαν. Οἶτορ. καὶ κραϊαιωθῶμεν) καὶ κρα- 
ταιξ καὶ πολεμήσομεν 19. ἔς, ΠΗ τολεμησωμεν, 82, 93,) 1ο8. λαῖςξ 

ἡμῶν] καμὼν 44. καὶ περὶ] και υπερ το, 205) 71.) 82, 93, 98, τοϑ, 

123. 243. ΟΟπηρὶ. κα ὥερι 44. ταερὶ τῶν τοόλεων] ὑπὲρ τὰς πόλεις 
Ατπ.. τ. Αγ. ἙἘά. τῶν πόλεων} τῆς πόλεως ςς. ἰἰπαᾶ ἰηδιδα 

τερυάϊατὶ νἱάἀεῖυγ, 93... Κύριος] ργαπηϊε. ὁ 93, τοϑ8. Οοπρ. τὸ 
ὠγαϑὸν] -ἰ- αὐτὰ τς8. τὸ ἀρεγὸν Ατπη. 1. Αγπι. Εά. ὀφϑαλμοῖς 
αὐτοῦ] -[- υπερ ἡμῶν 19, 82, 93, το8. ὀφθαλμοῖς αὐτῷ ΑἸεχ. 

ΧΙΙΙ. τροσῆλϑεν] τροσηγαγεν 19, 93; 108. τρροσηγεν 82. ὃ 
λαὸς αὐτῷ] λαὸς ο μετ᾽ αὐτε 246.τὉὸιἅ᾽ ὁ λαὺς αὐτῷ μετ᾽ αὐτΆ} ο λᾶος 
αὐα 1ΠΠ|,.44. ἡ ϑύναμις ἡ μετ᾽ αὐτὰ Αττη. 1. Αττη. Εα. 

αὐτὰ} ο μετ᾽ αὐΐα ςό, 82, 93, τοϑ. Οομηρ!. ΑἸεχ. 
τοόλεμον] εἰς τολεμον μετ᾽ ανταῇ 64, 121, 247. 
τολεμον 44. τωρὸς Συρίαν] ἐπι τον Συρον 10, 82, 93) 1ο8. (οῃηρ!. 
εἰς Συριαν 247. ἔφυγαν] ἐφυγον ΧΙ, 29, 44, (τό, 71) 74.) τού, ττρ, 

120, 123) 1345) 144, 1ς8, 236,245, 243, 244. Ἀ[Ϊὰ. (δῖ. Νῖς. ἢς ςοπι. 

{ε4.) 247. ΑΙεχ. εφυγεν ο Συρος 82, 93, 108. (οππρ]. εφυγεν (ῆς 
οοπη. 64.) 24ς. “Ἐ οἱ ᾿Ασόριοι Ατπι. 1. Ατηι. Εά, 
ὠπε} ἐκ τροσωπε 82, 935 108. (οΠ)Ρ]. 
οοιη. ἔε4.] α οὐπὶ ἱπιεγπγεά. 247. 
ἝἜ Συρία ΑΙοχ. 

ΧΙΝ. Καὶ οἱ υἱοὶ] α οἱ τς8. ΑἸά, οἱ υἱοὶ ᾿Αμμὼν εἶδαν] ειδὸν 
οἱ νιοι Αμμὼν 93. εἰϑόντες οἱ νἱοὶ ᾿Αμμὸν δῖαν. Οἴτορ. εἶδαν] ε:- 
δὸν ΧΙ, 44) ςς. τό, 64, 745» 98, τού, 119, 120, 1235) 1349 144, 436, 
242, 243, 244. Οομρ]. ΑἸά. ΑἸἰεχ. (αῖ. Νίς. εδὸν 29. α 1:8. ὡς 
εἶδον Αττα. τ. Απῃ. Εὰά. ὅτι ἔφυγε) οτι τπεφευγεν 82, 93; 1τοϑ. 
Οοπρί. ὅτι ἔφυγε Συρία] ὅτι ἔφυγον οἱ ̓ Ασόριοι Ατιη. 1. Αγηϊ. Ἐά, 
ῆς, ηἰῇ Σύροι, δῖαν. ὅτι ἔφυγον ᾿Ασέριοι Οεοτξ. Συρία] ο Συρος 

82, 93», 1098. Οοπηρ. καὶ ἔφυγαν] ἐφνγον 44. καὶ φευγέσιν 82, 

93, 108. καὶ ἐφυγον 92, 98, 121. Οὐπιρ]. ἔφυγαν καὶ αὐτοὶ Ατη!. τ. 
Αἴπι. Ἑά. καὶ αὐτοὶ ἔφυγαν ϑίαν. Οἴἶτορ. 
προσωπε 82, 93ν 1ο8. (οπηρὶ. ᾿Αξεσσὼ] ργεαυηϊτι. τε 242. Αξι- 

σαϊ 247. καὶ εἰσῃλϑον) καὶ εἰσηλθαν 11, 121. ΑΙεχ. χαὶ εἰσπο- 
ρέυονται 10, 82, 93, 108. «καὶ εἰσηλθὲν 110. α καὶ ϑ8ἴαν. Οἰνος. 

εἰς τὴν πόλιν] ἐν τὴ πολοι 29. -Ἐ αὐΐων 247. καὶ ἀνέφρεψεν ὅες. 

αἀ ἔπ. ςοη1.] καὶ ἀνεςρεψεν απο των νων Αμμὼν ο Ἰωχθ εἴς ἱερεσαλημ, 

82, τοϑ. ἀπὸ τῶν---σαρεγένετο] α οὐπὶ ἱπιεγπιεά. 44. ἀπὸ τῶν 
υἱῶν] ἀπὸ τροσωπὰ νιὼν 64, 244. πὸ τροτώπου τῶν νἱῶν Αἰά. 

γ “ὦ 

αὐτὸ μετ᾽ 
᾽ ὕ. . 

μετ᾽ αὐτῷ εἰς 
ΕΣ 

εἰς τούλεμον] εἰς τὸν 

ἀπὸ τροσ- 
8ν ’ ΝΜ . 

ἀπὸ τροσώπε--ἔφυγαν ἴῃ 

αὐτῷ} αὐΐων 242. 8ῖαν. Οἴτορ. 

ἊΝ , 
αῖτο τροσώπε] εκ 



᾿Ξ 

.,.93.- Οομρὶ. 

ΒΑΣΞΙΛΕΙΩΝ Β. 

᾿ ᾿ ΚΕΦ. χ, 
ἰ ἴω ρ Ων ’ 3 ε 7’ ᾿ -ο δ. 

πόλιν: χαὶ ἀνέφρεψεν ᾿Ιωὰξ ἀπὸ τῶν υἱών ᾿Αμμῶν, χαὶ παρεγένετο εἰς Ἱερουσαλήμ... Και εἶδε ες, 
δ, 3 3 - ΄ Ξ,΄ Ν Ἀ 5. » Ν » “ ϑ 

Συρία ὅτι ἔπαισεν ἔμπροσϑεν. ᾿Ισραὴλ, χαὶ συνήχϑησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἀπέςειλεν ᾿Αδραα-. τ6, 
ρῷ 7 φ᾿ ρ᾿ Ν ΩΝ ͵ 4 

ζὰρ, καὶ συνήγαγε τὴν Συρίαν τὴν ἐχ τῇ πέραν τῇ ποταμδ Χαλαμᾶκχ, χαὶ παρεγένοντο εἰς Αἰ- 
3, οι ᾽ 9.ϑ 93 ’ »Ὃ -“ 

λάμ- χαὶ Σωξὰκ ἄρχων τῆς δυνάμεως ᾿Αδρααζὰρ ἔμπροσθεν αὐτῶν. Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Δαυὶδ 17. 

Ὶ συγή ὃν πάντα Ἰσραὴλ. καὶ διέξη τὸν ᾿Ιορδάνην, χαὶ παρεγένετο εἰς Αἰλάμ" χαὶ παρε χαὶ συνήγαγε τὸν πάντα Ἰσραὴλ, χαὶ διέξη τὸν Ιορ : ρεγένε Μ ρε-- 
2 Ν 3 2. »" δ ἊΨ ΄ ἌΣ 7 " 

τάξατο Συρία ἀπέναντι Δαυὶδ, καὶ ἐπολέμησαν μετ᾽ αὖτ. Καὶ ἔφυγε Συρία ἀπὸ ππροσώποὐὺ 18. 
“ ρ ΄-Ν ἰϑὰ ε χά Ν ΄ 7 

Ἰσραήλ' καὶ ἀνεῖλε Δαυὶδ ἐκ τῆς Συρίας ἑπ]ακόσια ἅρματα, χαὶ τεσσαράχοντα χιλιάδας ἷπ- 
͵ γὰ" τὰ ΝΞ ΞΥΞΞΞΩ ες δυνά τῷ ἐπάταξ ὶ ἀπέϑ 2. .ὦ 2 

πέων, καὶ τὸν Σωξὰχ τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως αὖτ ἐπάταξε, χαὶ ἀπέϑανεν ἐχεί. Καὶ εἶδαν 19. 
τὸ “ ᾳ ΕΥ̓; 3 ἈΝ . 3 7΄ 

“σάντες οἱ βασιλεῖς οἱ ὅδλοι ᾿Αδρααζὰρ ὅτι ἐπ͵αισαν ἔμπροσϑεν Ισραῆλ, χαὶ ηὐτομόλησαν μετὰ 
3 Ν ν᾿ 387 ». μ᾽ Νν 2 679 , “ΞΘ. ἐπ ᾿Ν εἣἿς Ἂ ΄ ' 

Ἰσραήλ, χαὶ ἐδάλευσαν αὐτοῖς" χαὶ ἐφοθηϑὴ Συριὰ τῇ σωσαι ετί τὸς υἱᾶς Δμμῶν. 

[ 

ΚΕΦ. 

ΧΙ. 

ΚΑῚ ἐγένετο, ἐπιςρέψαντος τῇ ἐνιαυτδ εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἐξοδίας τῶν βασιλέων, χαὶ ἀπέςειλε τ. 
ὐ ΩΝ ν ιν νι Ν ΠῚ »,.᾿ ».,. »“- νΝ ΄ Ἶ Ν . διΖ 9 Ἢ 

Δαυὶδ τὸν Ἰωὰξδ, χαὶ τὸς παῖδας αὐτῷ μετ᾽ αὐτϑ, χαὶ τὸν “πάντα Ισραῆλ, χαὶ διέφθειραν τοὺς 

καὶ τταρεγίνετο] καὶ τταρέγενοντο 1], ττ0, 121) 245. καὶ οωαξ 19. 

εἰς Ἱερασωλήμ) εν Ἱερασαλημ, γ4., τού, 120, 121) 

134. ΑΙά. 

ΧΡ. Καὶ εἶδε] καὶ εἰδον γ)γ4. εἶδε Συρία} εἰδον οἱ νιοι Αμμὼν 
10, 82, τοϑ. ἤς, ἢπε οἱ, 93. εἶδεν ὁ Σύρος Οοπιρῖ. ἰδόντες Σύροι 
ϑίαν. Οἴἶγορ. εἶδον Σύροι δῖαν. Μοίῃ. Συρία ὅτι ἴἔπ]αισεν] ΜΠ 
πποη φαία ὅγγμς ἐχρανΐε Ὑεῖ. 1,Αϊ. εχ Μ5. Οουρ. 32. ὅτι ἔπ. ἔμπρ. 
Ἰσρ.] οὐκ ἐδυνανύΐο ἐναντιδσϑαι τοῖς Ἰσραηλίταις δῖαν. Οἴτορ. ἔπ- 

ταισεν] ο Συρος ἐπΐχισεν τ9, 32993. ἤο, ἤπε ὁ, τοϑ. ἐπεσεν 44γ121. 

Οοπιρῖ. επῆαισαν γ4. Οεοτρ. 8αν. Μοίᾳ. εἐπαισεν τιοό. εφϑασεν 
18. ἔμπροσθεν Ἰσραὴλ] ἐνωπιον τῶν νιων Ισραηλ 10, 82, 1οϑ. 

(οπρὶ. ἔς, ἥπε των, 93. ἐνώπιον Ισραηλ 24ς. Ἰσραὴλ] ργαπηϊε. 
υἱῶν 44. Ργαιηϊῖ, τὰ 242. καὶ συνήχϑησαν) ἤπε καὶ Απῃ. 1. 
Ασπι. ἙἘά. ἐπὶ τὸ αὐτὸ] κατα το αὐῖο 82, 93, τοϑ. (οῃῃρὶ. 

ΧΥῚ. ἀπέςειλεν) ἀπεξειλαν 44. ᾿Αδρααζὰρ] ἄνδρα φὰρ (Π0) 
γ4. ᾿Αδραζὰξ (αι. Νίς. συνήγαγε) ἐξήγαγε ΧΙ], το, 71, 82, 93, 
ιοϑ, 158. Οοπιρὶ. συνηγαγεν Αδρααζαρ 121. τὴν Συρίαν) τον 
Συρον 19, 82, 93, τοϑ. (οπιρὶ. τὲς Σύρες 51ν. τὴν ἐκ τ} τον 
ἐν τῳ 82, 93» 1ο8, ΟΟπιρὶ. Παδεῖ τὴν ἴῃ οπαγαξξ, πηΐποτε ΑἸεχ. τὴν 
ἐκ τὰ πέραν τῇ τοταμδ} ἐν τω σεραν τὰ τόταμξ 19. ἐκ τάντος μέ- 
ρᾶς τῇ πόοταμᾷ Απῇ. 1. οὗ ἐκ τῷ πέραν τῇ ποταμὲᾷ ϑίαν. τϑ 
τοταμδ} αὶ τὸ 44. Χαλαμᾶκ)] Χαλλαμα ΧΙ, 29, 98, 110. 158, 
243. Χαλλαμακ 44) 134) 1445) 236, 242. (αἴ. Νίς. Χαλααὰμ 
(Πο) τ6. Χαλαμα γι1. Καλλαμαχκ 74. Χαλααμα 82, 1Ιο8. του 
Χαλααμα 92. Χαλααὰμ 246. κα 247. Οοπιρί. ΑἸεχ. ἐν Χαλαμὼκ 
ἈΑπη. Ἑά. καὶ τααρεγένονἾο] καὶ παρεγένετο 93. χαὶ ἦλθον καὶ 

ἐφικνᾶντο τη). Εά. εἰς Αἰλάμ] Αἰλαμ και Σωξα 82,93. Ελαμ 

και Σωξα 1ο8. κεἰς 121,247. εἰς Ελαμ, (ῆς ἰηἴτα 246. Οεοτρ. δίδν. 
Μοίᾳ.) Οοπρρὶ. Ἅται. τ. Ασα. Εά. εἰς ̓ Εολὰμ (ροῖεα Ἐλὰμ) 5ϊαν. 

Οἴἶτοσ. καὶ Σωξάκ] καὶ Σαξαχ, 11. Σωξακ καὶ Σαδεε 19. και 
Σωξαλ 44, 74) 925 τού, 120, 1349 144)242. καὶ Σαξεαι 82, 93, 1ο8, 
χαι Σωααλ 436. καὶ Σωδὼχ (ἔς ἴηι) Οοπρ!. ἄρχων] αρχονῖες 
τ. τρεσδύτερος ἣν δῖαν. Οἴἶτορ. τορεσξύτερος 51αν. Μοίᾳ. ἀρ- 

χὼν τῆς δυνάμεως) ο ἀρχιςρατηγος 10, 82, 937) 108, (ορ!. ἀρχον- 

τες δυναμιεως 247. ᾿Αδρααζὰρ] Ῥγδοι τ, τὰ 19, 93) 1ο8. (οπηρὶ. 

ατοό. ἔμπροσθεν αὐτῶν] 121. αὐτῶν] αὐτὰ οοιτ, 134. 
ΧΙ. ἀπηγγέλη] ἀνηγίελη ςό, 121, 244) 247. ἀνηγέλλη (Πς) 

64. ἀπήγϊειλαν ϑῖαν. χαὶ συνήγαγε] και συνάγει το, 829 93) 

τοϑ. τὸν πάντα Ἰσραὴλ] α τὸν 19, ςς» 82, 93, 108, 121) 242. 
Οοπιρ. διέθη] διαξαινει ΧΙ, το, 29, τό, γ1, 82, 93, 98, τοϑ, 1 ς8, 
243,) 246. διεξαινεν ςΞς. τσαρεγένετο]) ἐρχεται 19, 82, 93, 108. 
τηαρεγενοῖο 121) 242. εἰς Αἰλάμ] κα εἰς 1]. Αἰλαμ) Χαλααμα 

19) 1οϑ. Οοπιρί. Χααλαμα 82. Χαλαμα 93. Ελαμ 1ς8, 244. 
(δι. Νὶςο. Χαλαμᾶκ Ατηι. 1. Αγῃ. Ἑά. καὶ παρετάξαϊο ὅτε. 
δὰ ἢη. οοπλ.] κα ΟΔϊ. Νιὶς. ταρετάξαἶο) τραραΐασσεται. 10) 82, 

93. 1ο8. ταρετάξαντο ΑτπΊ. τ. Ατπι. Ἑά. ΟΘεογρ. ὅ8[αν. Συ- 
ρία] ο Συρος 195) 82, 93, 108. (ουριὶ. Σύριοι Οεογρ. Συρία ἀπί- 

ναντι Δαυὶδ] Δαυὶδ ἀπεναντι Συριας τῶι. οἱ Σύροι ἐπὶ τὸν Δαυὶδ 

δῖαν. ἀπέναντι] εξ ἐναντιας 10, 82, 93, τοβϑ; 122. Οοτηρί. κατ- 

ἔναντι ΑἸεχ. ἀπέναντι--- Συρία ἴῃ οοπη. {64.] α οὐπὶ ἱηιειτηθὰ, 242. 

καὶ ἐπολέμησαν] ἐπολέμησε 74. καὶ ἐπολ. μετ᾽ αὐτῷ] δῖναι αὐτῷ 
τοόλεμον Ατη. τ. Δί. Ἑά. ἐπολέμησαν] πολεμδσι 10, 82, 93» 

ἴοϑ. επολεμήσεν τό, τοῦ, 119, 123) 134) 236, 244. (οτρὶ. Αἰά. 
ἐπολέμει 71. 

ΧΝ]Π. Συρία] ο Συρος 82, 93. τοβ. Οοπιρὶ. 
ἐκ προσωπ 82, 93, 108. (ΟΠ. απεναῆι 247. Ἰσραήλ] Δαυιδ 

111. υἱων Ισραηλ 64. ΑἸά. καὶ ἀνεῖλε] καὶ απείεινε 82, 93» 108. 

Οοπρρὶ. ἐκ τῆς Συρίας] ἐκ τῶν Συρὼν τ9, 82, 93, 108. Οοπιρὶ. ἐκ 

γὴς Συριας 24ς. ἑπἸακόσια ἅρματα] εἐπακοσιες ἱππεας 82, 93, 
1ο8. τριακοσιῶ αρμαΐα 247. ἑπΊακόσια ὥοματα--ἱππίων] τεσ- 
σαρακοντὰ χιλιαδὰς ανδρων τεζων. καὶ επίακοσιες ἱππεας 19. γαὶ 
τεσσαράκοντα χιλιάδας ἱππέων] καὶ ἑππεων χιλιαδας τεσσαρακοντα 
44. τεσσαράκονα χιλιάδας] σαρακοντα χιλιαδὲς τοῦ. ἱπ- 
πέων] ανδρων πεζων 82, 93. ανδρων ταεζονίων το. καὶ τὸν Σωξὰκ)] 

ατοὸν 1. Σωξαχ] Σαῦδεε 19. Σωξαν 44. Σωξεαι 82. Σαξεαι 
93. Σαμεαι τοϑ. Σωδαλ 247. τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως τον 
αρχιςραϊηγον το, 82, 1οϑ. κ τὸν 44. αρχιςράτηγον 93. ΟΟμηρὶ. 

ἄρχοντα αὐτῷ ϑἷαν. Οἶτορ. πρεσδύτερον τῆς δυνάμεως αὐτῷ ϑ82ν. 
Μοΐη. ἐπαταζε] κα το. 

ΧΙΧ. Καὶ εἶδαν] καὶ εἰδὸν (ΧΙ. εχ σοτπ.) 445) ς ς, τό, 74) 92, 93, 
ο8, τού, 1οϑ, 120, 1235» 1347 1447 158, 216,242,24.3) 2445),24:,247. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. Οἵ. ΝΊς. Βαῇϊ. Μ. 1. εἴς. ὡς εἶδαν Αττη. τ. Αγηι. Ἐά, 

σαντες οἱ βασιλεῖς] α 44. ΒΑΠ]. Μ. Ι. οἷξ. οἱ δξλοι] οἱ συμπορευ- 

ομένοι τῶ 19, 82, 93, 108, 1:8. οἱ δδλοι ᾿Αδρααζὰρ---καὶ ηὐτομό- 
λησαν] οἱ ὅπλοι Αδραζαρ ταυτὰ καὶ ηυτομολησαν 44. ἔπ]αισαν) 

ἐπέσαν ΧΙ. επΊ]αικασιν 10, 82,93. τοϑ. επήαισεν τού, 119. επ|ε- 
σαν 21. ἐπεσεν 24ς.  ἔπίαισαν δις.}..... ἐχραυεγηπί εἰ "ιμρενιμηΐ 

φμίηφμαρίπια εἰ οἷο νεία εογαρ 7ῆ σε]... ει. Τα. εχ Μ8. Οετγηι. 7. 

ἔμπροσϑεν Ἰσραὴλ] ἐνώπιον Ισραηλ 10, 64, 82, 93, τοβ. Οοιωρὶ. ΑἸά. 
ἀπέναν], Ἶ σραὴλ Β4ῇ]. Μ. 1. εἰ. 

διαϑηκὴν (Ἷπ τηᾶγρ. δὸ δηϊίψυδ πιᾶπι}) 11. καὶ ηὐτομόλησαν---αὐ- 
τοῖς] καὶ διέθετο διαϑηκην μέϊα Ισραηλ καὶ εδελευον τω Ισραηλ τ. 

ἧς, πἰῇ διεϑενῖο, 82, 93, τοϑ. (ὐοπηρί. κα οὐπι ἰηϊειτηθά. 1 ς8. καὶ 
ηὐτομόλησαν μετὰ Ἰσραὴλ] α 121. ηὐτομόλησαν Αἴτη. 1. Αγηι. ΕΑ. 
μετὰ Ἰσραὴλ] ἐπὶ Ἰσραὴλ ΒΑΙ]. Μ. 1. εἶϊ. πρὸς Ἰσραὴλ οἷλν. καὶ 

ἐδάλευσαν αὐτοῖς} ργοεγηῖττ. καὶ ἔϑεντο διαϑήκην μετ᾽ Ἰσραὴλ Ατπι. τ. 
Ατη]. Εά. εἰ άεογωπε βάξοπι απ Π7,αεἱ, εἰ (ερυΐσγεπε εἰς ΜΪσ. καὶ 

ἐφοξήϑη Συρία} καὶ ἐφοδηϑησαν Συροι 19, τοϑ. Οοπιρὶ. ἔς, πἰῇ οι 
Συροι, 82, 93. ϑίαν. καὶ ἐφοξήθησαν οἱ ᾿Ασόριοι Ατπι. τ. Ατην. Ἐά. 
ῆς, πἰῆ Σέριοι, δος. ἐφοξηϑὴη) ἐφοξηϑησαν 44. Συρία] ἡ 
Συρια τῖρ. τὰ σῶσαι) διασωσᾶι 1τ9θ. τοῦ διασωσαι 82, τοϑ. 

ΟὐΟμΡ]. κα ται ιο. τὸ σῶσαι ἔτι τοὺς νἱδς ᾿Αμμων) ἔτι ῥύσασϑσι 

τὰς υἱὲς ᾿Αμόν. Αττῃ. 1. Αγῃ. ΕἘά. ὥςε οὐ βοηϑῆσαι ἔτι τοῖς υἱοῖς 

᾿Αμμόν δῖαν. Οἴτορ. ἔτι τὰς νἱὲς} ἐπι τες νίες 749 92) (106. ξοτγτ. 

ετι ΔῸ εαἀ, τη.) 134) 1445 236, 242, 24ς. ΑἸ4, Οἵ. Νίο. ἔτι τοὺς 
υἱὸς ᾿Αμμών] τον Αμμων ετι το. (τοϑ. τηᾶγρ. τὰς υἱς Αμμων.) τοὺς 

υἱὸς Αμμων ετι 82, 93. (πρὶ. 

ν᾿ Ω 
ἀπὸ τρυσώπου] 

1. Καὶ ἐγένετο) α ἐγένετο 44. ἐγένετο] εγενονο 92. ἐπι- 
ςρέψαντος τῷ ἐνιαυτΕ]} ἐν τῶ πιοῦν ἐτει το, 82. ἔς, ἰῇ ἐτη, 93. εν 

ἐπιοῦι ετι τοϑ. ἐν τῷ ἐπιςρέφειν τὸν ἐνιαυτὸν τὰτον Ασιχ!. 1. Αγηχ. Εά. 
Ἢ τότε ϑῖαν. Οἶτορ. ἐν τῇ ἐπιςρόφῃ τῇ ἐνιαυτᾷ δῖαν. Μοίᾳ. εἰς 
τὸν καιρὸν] ἐν καιρω 10, 82, 93, 108. τῆς ἐξοδίας} τῆς εζοδου το, 

82, 939) 1ο8. βασιλέων] βασιλείων 144. γέσωπι. ϑγτ. Βατ- Ηεὗτ. 

“Ἢ εἰς πόλεμον ϑῖαν. Οἶτορ. -Ἐ ολάεην ἱπῖεγ ὕῆσοβ 5ἷαν. Μοίᾳ. καὶ 

ἀπίςειλε] ἐξαπεςεῖλε το, 82, 93. α καὶ το. καὶ ἐξαπέςειλε Οοτμρὶ. 
παῖδας αὐτῷ παῖδας αὐτῷ ΑΙεχ. μετ᾽ αὐτῇ] 44. τὸν παντα] 
Τὸ. 93) 1οϑ. Οὐπιρὶ. κα τὸν, 245) 247. τὸν ἅπαντα ΑἰΙεχ. ἃ;»- 

καὶ ηὐτομόλησαν] -ξ- καὶ εϑεντο΄ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΒΒ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

4. υἱὸς ᾿Αμμών' καὶ διεχάϑισαν ἐπὶ Ῥαξβζϑ. 

- 

. εἶπεν, Ἐγώ εἰμι ἐν γαςρὶ ἔχω. 

ζ΄ 

χὰὶ Δαυὶδ ἐχάϑισεν ἕν Ἱερεσαλήμβ. Καὶ ἐγξνεᾳ τα ΡΥ, ΠΡ 6 . ΝΟΌΣ 7 Ν ΣΝ τς 3. δῷ . .. οι κχν “Ὁ σι ς Ὃς 
Τρος ἐστεραν, καὶ ἀγέςη Δαυὶδ ἀπὸ τῆς λοίτης αὐτα,, χαὶ “περιεπάτει ἐπὶ τῷ δώματος τοῦ οἵ χοὺ Ἰοὺ βασιλέως, χαἀὶ εἶδε γυναῖκα λουομέγὴν ἀπὸ τοῦ δώματος, χαὶ ἡ ψύνὴ χαλὴ τῷ εἴδει σφόδῥα. Καὶ ἀπέςειλε Δαυὶδι χαὶ ἐζήτησε τὴν γυγαῖχα, 

ν, 9. » ,βὸ 7  .., γυνὴ Θυρίου τῇ Χετ]αίβ , Καὶ ἀπέφειλεν Δαυ 
Ὧ4 ἈΝ 93 ΄ ΡῚ 8. ,. ἈΝ Φ ε : ἄντην; καὶ ἐκοιμήψη μετ᾽ αὐτῆς" χαὶ αὕτη ἅγια ἁ ή». ς. ρὋ .. » Ν ᾿ ε εἶς τὸν οἷχον αὑτῆς. Καὶ ἐν γαςρὶ ἐλαξὲν ἡ 

χαὶ εἶδεν, Οὐχὶ αὕτη Βηρδαξὲὲ ϑυγάτηρ λὰξ 
ἀγγέλους, χαὶ ἔλαξεν αὐτὴν, χαὶ εἰσῆλθε πρὸς 
ζομένη ἀχὸ ἀχαϑαρσίας αὐτῆς, χαὶ ἄγτές ρε γεν 

γυνή" χαὶ ἀποςείλασα ἀπήγγειλε τῷ Δαυὶδ, χὰὶ 
Καὶ ἀπέςειλε Δαυὶδ πρὸς Ἰωὰξδ,, λέγων, ᾿Απδρέιλον ᾿σρὸς μὲ τὸν Οὐρίαν τὸν Χετῆ)αῖον. χαὶ ἀπέςειλεν Ἰωὰδ τὸν Οὐρίαν πρὸς ̓ Δαυΐδ, Καὶ ππρὰγίνγετάι Οὐ- ρίας καὶ εἰσῆλϑε πρὸς αὐτὸν, χαὶ ἐπηρώτησεν Δαυὶδ εἰς εἰ 

χαὶ εἰς εἰρήνην τϑ “Φολέμε. 

9 ρήνην ᾿Ιωὼξ, χαὶ εἰς εἰρήνην τοῦ λαδῦ, 
Καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ Οὐρίᾳ, Κατάξηϑι εἰς τὸν οἶχόν σόυ, χὰὶ γίψαὶ τὸς σόδας ὅ8" Χαὶ ἐξῆλθεν Οὐρίας ἐξ οἴχου τοῦ βασιλέως, παὶ ἐξῆλθεν ὀπίσω ἀὐτᾷ ἄρσὶς τοῦ βασιλέως. 

ἔφϑειραν] διεφϑειρε ΧΙ, τοϑ, 24ς. (ομιρρὶ. διεφϑειρον 93, 119, 243. διεκάϑισαν] περιεκαϑισαν ΧΙ, το, 29, 44) τό, 64, γ1, γ4, 82, 92, 93. 98, τοῦ, τοϑ, 119, 120, 123, 134» 144) 158, 244, 246. Ὀοπι. ΑἸΔ. (αι. Νίο, τεριεκαϑισε ζω, 242. εἐκαϑισαν ςς. Αἰοχ. Αἰτη. σ᾿ Αστη, ἘΔ. τεριεκαϑησαν 236. τεριεκαϑῆσεν 2Ζἃς. -“ κύκλῳ δῖαν. ἐπὶ] πέρι ζ2, 74, 92, τοῦ, 120, 123, 134) 1449) 236, 2452. (αϊ. Νίς. ἐν ΑΙ4, ὠμφὶ Αττ. τ. Αγᾶν. Ἐὰ. βίαν. Ῥαξδαϑ] Ραμμαϑ' 19. Ῥαδαϑ γι, 92) τοῦ, τ44, 24ς. Οὐοπιρὶ. Ασπη. ᾿. Αση. ἘΑ. 81αν. Οἶτορ. Ῥαῦπαάς Οϑοῦρ. ἐκάϑισεν] καΐωκει 19, 82, 93) τοϑ. 
(ορρὶ. 

. Π. Καὶ ἐγίνετο] εγενἕϊο δὲ το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρ. Καὶ ἐγέ- νῇο ἃς. υἱαυὸ δ ἐχὶ γυνὴ ἔῤῥιψεν νετ. “5.1 ἀοίμιηι, [0110 ἀερεγαϊέο, 244. πρὸς ἑσπέραν εν τω καίρω τὴς δειλῆς το, 82, 93,158. Ομ εγίοῦ, ἢ, 288. ἔς, ἤπε τω, το8. Οοπρ. καὶ ἀνέςη] α καὶ Απη. σ᾿. καὶ ἀναςὰς δ51αν. Οὗἶτορ. ἀπὸ τῆς] ἐκ τῆς ὅ8ῖαν, Οὗτος. κοίτης αὐτῇ] κοί- τῆς αὐτῷ ΑΙοχ. καὶ τοεριεπάτει--τῷ βασιλέως καὶ περιεπάτει ἐπὶ τῇ τυαλατίᾳ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῷ 5αν. Οὔἶτσρ. περιεπάτει! τεεριεπ᾿ατὴ (ἔς ἐπεφιιεπε πη) 93. τοερισπαΐησε 247. τὰ οἴκα] α Οδι. Νῖς. τῇ οἴκξ τ2} ἢπο αγίουϊε γχ. τῷ οἴκε χΣ βασιλέως] κα 44. τὰ οἰκί ἐδ βασιλικου 247. ἐν τῷ οἴκῳ τῶν βασιλείων ΟΒιγίοί,, 1. οἷ, τοῦ βασιλέως] των βασιλείων το, 85, 93. τῶν βασιλέων τοᾶ. γυναῖκα λεὸμένην] Ροηὶξ ροξ ἀπὸ ταὶ; ϑωμαῖος 82, 93, το8, Οοὐηρὶ. ΟΒιγίο, 1. οἷς, γυναῖκα, μίαν λουομένην.εἰ ροηΐε ροίξ ἀπὸ τῷ δώμιαϊος Ατπι. τ. 
Ασχη). Ἑά. λπομένην}) λαμενην 11]. ὠπὸ τῷ ϑωμαῖος] κα 44. 
ἝἜ τὰ οἶκε τῷ βασιλέως καὶ εἰδὲ γυναίκα (εχ τερεῖϊϊ.) 242. λκξο- μένην ἀπὸ τοῦ δωμαῖος ἀπὸ τῷ δώμαῖος ἢ ἐλέετο Θεοῖς. ἔκ τοῦ τπαλατίς λεομένην ϑίαν. Οἶτορ. καὶ καὶ γυνὴ] κἡὶ δὲ γυνὴ Οεοῖν. δίαν, Μοίᾳ. καὶ ἦν ἡ γυνὴ δῖαν. Οἴἶτος. ,. τῷ εἴδει] τῇ οψει 82,93, 
1οϑ. (οτηρὶ. 

ΠΙ|. Καὶ ἐπέςειλε---τὴν γυναῖκα] καὶ ἀποςείλας κατήσχυνεν αὐὖ- 
τήν ΟΒιγίοίς, χἰ. 2.9. ἐπέξειλε] ἐξαπεςεῖλε 82, 93. ἐφήτησε) 
ἐξεζητησε 93. καὶ εἶπεν] καὶ εἶπαν 64, τ 199 158, 24ς. καὶ ἑρπον 82, τοϑ. (οπιρῖ. Οὐχὶ αὕτη] -- εἐρι 82, 93, τοϑ. Οὐοπιρὶ. Αγπι. σ. 
Αττη. ἘΔ. ἐχὶ ἐςὶν αὕτη 81αν. Οὗτος. Βηρσαξεὶ] Βηρσαξεαι (ῇς 
1π18) 82, 93. Οομρ. Βηϑσαξεὲ ΑΙοχ. Βηρσαδὲ Αἴτῃ. τ. Βερσα- 
Θια Οεοτρ. Βηρσαξιὰ ϑιῖαν. Μοίᾳ. ϑυγαζτηρ Ἐλιὼδ] α γι. Ῥττ-- 
τηῖτ, ἡ ΑἸεχ. ᾿Ἐλιὼδ] Ηλα 82,03. Ἑλιαμι 121. (οηρ!. γυνὴ] 
ἢ γυνὴ 124. ΑἸεχ. Οαῖ. Νίς. Οὐρίω] Ορες 93. Γερίᾳ Οεοῖρ. 
Χετ]αί) Χετέ Οδοῦρ. Χετϑαίς δῖαν. Οὔζοσ. 

ΙΝ. Καὶ ἀπέςειλεν] , καὶ τοϑ. ἀγγέλους} κα δᾷς. τὰς παῖδας 
αὐτῷ 5αν. Οἴτορ. καὶ ἔλαξεν αὐτὴν] Ῥτδτηΐ, καὶ τοροσήγαγον 
αὐτὴν ϑῖλν. Οἷτορ. καὶ εἰσῆλϑε τρὸς αὐτὴν] λα ςς. καὶ λϑε 
προς αὐον 44). καὶ ἐκοιμήϑη] καὶ κοιμαῖαι (ἢε νεῖ. 9.) 19, 82, 
93» 1Ἰοβ, καὶ αὕτη] καὶ αὐτὴ 44, 64, 74,247. καὶ αὕτη ἁγια- 
ζομένη] σιινι (ππδύβεαια εὲε ϑγτ. Βαυ- Ἠεῦτ. ἀγιαξομένη] ἦν λελε- 
βεένη 19, 82, 93, τοδ. αγνιζομενη ξα. ργατηίίι. ἦν Οοπιρί. ἦν ὦγι- 
ἀσμένη Αττη. τ. Απη. Ἐὰ, δῖαν. ἀπὸ ἀκαθαρσίας αὐτῆς] εξ ἀφε- 
δρ8 αὐης 10, 82, 93, 168. ρταπηῖ. καὶ 24ς. ἄκαϑαρ. αὐτῆς] 
ἄκαϑαρ. αὐτῆς ΑΙεχ. καὶ ἀπέρρεψεν} καὶ ἀπηλϑὲν το, 82, 93» 
1ο8. -᾿ αὐτὴν ἱπίετ ᾿ποοβ ΑΙεχ. καὶ ἀναςῶσα ἀπίφρεψεν 8ιαν. 
Οἴἶος. οἶκον αὐτῆς] οἶκον αὐτῆς Οομρὶ. (δι. Νῖς. 

Ν. ἐν γαρρὶ ἔλαβεν] συνελαξεν 10, 82,93, :08. ΟΟμρΡΙ. ἐκύησεν 
Ἀπ. 1. στη. ἙἘὼά. ἡ γυνή] ΧΙ, 59. ἀπορείλασα] ἀπεςειλε 

γοχ. ἢ. 

Καὶ ἐκοιμήθη Οὐρίας “σαδὰ τῇ νύρᾳ τὸ βασιλέως μετὰ τῶν δόλων τῷ χυρίου ἀὐτδ, 

χαι 19, 1ο8, (πρὶ, απεργειλεν καὶ γυνὴ καὶ 93. ἀἰπέρριλεν ΑΥ̓ΤῚ. Ἢ ἀπηγ[ειλε] ανηγίειλε 64. α τ ς8. τῷ Δαυὶδ], τῷ Οσοπηρι. Ἐγώ 
εἰμι} ιδὰ ἐγὼ 29,243. λ εῖμι οϑ, 24ς, 246. ἔγω 121. ὈῬγδοηηἶ. 
ἰδὲ ΑΙα, Ἐγώ εἰμι ἐν γαςρὶ ἔχω] συνειληφα ἐγὼ το, 82, 93, το." ( ΟΠ]. δα ἐν γαςρι ἐχεσα ἀπὸ σὸυ 247. κύασα εἰμὶ Ἐγὼ Αττῃ. 1. Ατίῃ. Ἑά. ἰδὲ ἐγὼ ἐν γαςρὶ ἔχω Οεοτρ. ἢς, οὑπὶ ἔλαξον Ρῖο ἔχω, 
ϑίαν. ΟΙἕορ. ἰδοὺ ἔγω εἶμι ἐν γαςρὶ ἔχεσα ϑ5ϊἴᾶν. Μοίᾳ. γαρρὶ 
ἔχω] γαςρι ἔχων 44. γᾶςρι ἐχσα 123. 

᾿ ΜΙ, λέγων] καὶ εἰπεν 82, 93, τοϑ. Οοπιρ. ᾿Απόκειλον τρὸς 
ἀὲ] ὥπορέιλον μοι 82, 93, τοϑ, Οοπῃρῖ. Οϑογρ. ἀπέξορλεν Ἰωὰδ 
δὲς. δὰ ἢἤπ, (οη).} ἀπεςειλεν αὐῇον πρὸς Δανιδ 44,42. τὸν Οὐ- 
ρίαν 29] τον 93) 121. -Ἑ τὸν Χείαιον 24ς. τρὸς Δαυΐδ) προς 
τον Δανιὃ ςς. ὥσρος αὖον 82, 93» 1ο8, Οσπιρὶ. α 98. 

ΜΙ: Καὶ 'σπαραγίνεται---πρὸς αὐτὸν] λα οὔπὶ ἰἠιεγπηεά, γι. καὶ 
ἥλϑεν Οὐρίας πρὸς τὸν Δαυὶδ 8αν. Οἴτορ. εἰ νεκῖε ὕὐγίας «ὦ Θαυϊάὶ νυ. Καὶ παραγίνεται Οὐρίας}, 24ς. καὶ ἦλϑεν Οὐρία Οεογρ. 
σαραγ. Οὐρ. καὶ εἰσῆλϑε] ἐλϑὼν Οὐρίας εἰσῆλϑε Ατπι. τ. Ατης. 4. 
καὶ εἰσῆλθε τορὸς αὐτὸν] ὥρος Δαυιδ 82, 93, τοϑ, 247. Οὐπιρ]. , καὶ 
εἰσήλϑε ΑΙοχ, τρὸς αὐτὸν] ρος Δαυιδ οϑ, Ατπ). 1. Ατηχ. ΕἘά. 
ϑαν. Οἴτορ. ἐπηῤώτησεν] ἐπηρωτησεν αὐτῷ ΧΙ. ἐπηρώτησεν αὐτὴν 
44. επηρωτησεν αὐον 82, 93. (οὶ. ἐπηρώτα 5246. εἰς εἰρή- 
γὴν 1] τὰ εἰς εἰρηνὴν 20, 243. εἰ εἰς εἰρηνὴν 121. τοερὶ τῆς ὑγιείας 
(ῆς ἰπ 64.) Αττῃ. σ᾿ Ασΐῃ. Ἑά. ϑῖαν. Οἶἶτορς. εἰς εἰρήνην δες. δὰ ἔῃ. 
οοπ. Ὁ εἰ υγιαινει Ιωαδ καὶ ες υγιαινει ο λάος. καὶ εἰ υγιᾶινες ο τολὲ- 
μος. καὶ εἶπεν υγιᾶινει. 19, 82. ἧς, ἤπδ αἰτίςυἷο ἴῃ Ρτγίηγο ἰοοο, 93. 
ἤς, ἴῃς καὶ ῥγίοτεν τοϑ. ἔς, ἤἥης καὶ εἶπεν ὑγιαίνει, ΟὐηρΙ. εἰς 
εἰρήνην Ἰωὰξ] τον Ιωαξ ρος εἰρηνὴν τς. , 424ς. καὶ εἰς εἰρήνην 
τὸν λαοῦ] , 144. εἰς εἰρηνὴν τῶ λαὼ 24ζ. τὸ λαξ] τῷ σρᾶτξ 
Ἄπη. τ. πῃ. ἘΔ: καὶ εἰς εἰρήνην τῷ πολέμου] καὶ τοερὶ εἰρήνης 
καὶ περὶ τοολέμε 81αν. Οἶτὸρ. εἰς εἰρήνην υἱς.} γι. τῇ πολέ- 
μ8] -Ἐ και εἶπεν, υγιαινει γι. -᾿ καὶ λέγει Οὐρίας ὑγίεια ἐξι Αγτι. τ. 
πῃ. Ἐά. -Ἐ καὶ εἶπεν Οὐρίας ὑγιής ἐξ πονετη Οοάά. ϑεγρὶὶ. -Ἐ καὶ 
εἶπεν Οὐρίας ἐν ὑγιείᾳ ἐςί ἀυο Οοαα. δεγρ!. 

ΨΙ1. Δαυὶδ τῷ Οὐρίᾳ]} Δαυιδ. Ουρια ([ς) τ51. τῷ Οὐρῥίᾳ] 
τὸν Ουρειαν 93. τῦρος Ουριαν 247. Κατάξηϑι] ργαπηῖιι, ἀνάρηϑι 

Ἰ. Ὁ. εἰς τὸν οἶκόν σου] α τον 64. γίψαι] γε 242. τὲς ' 
πόδας 68} α σὰ, Ατπη. 1. ΑσπΊ. ἙἘά. καὶ ἐξῆλθεν 15] α καὶ 5ἴλν. 
Οἶτορ. ἐξ οἴκου] ἐκ τροσωπὰ το, 82, 93, τοϑ. Οοπρ. τῷ 
βασιλέως] - μετα των δέλων τὰ κυῤια αὐτὰ τοῦ. καὶ ἔξῆλϑεν 25, 
ὅς. δὰ ἤπ,. σοπ).}] α 246, 247. νΚκεμμγμε οὐδ δε; εἰόκις γέσίμς, ΜΡ. 
ἄρσις] ὠρσεϊς ται. ἄρσις τῇ βασιλέως] των παρεςηκόϊων τω βασιλει 
19, 82, 93, 108. ἢσ, Ἀγαιπι Ὁ εκ, 243. τηᾶγρ. δῶρον τὰ βασιλίως 
Απη. 1. ἄτῃ. Ἐά. ὅξλος τῇ βασιλίως (Ἰεῖο ξοχίο ἤπρυ]ατί8) 5[αν.᾿ 

᾿ Οἰἶτοξ. βρῶμα τῷ βασιλέως ϑ8ϊᾶν. Μοίῃ. 
ΙΧ. ταρὰ τῇ ϑύρῳ] τσαρα τὴν ϑυραν ΧΙ. εν τω συλωνγι τα οικα 

19) 82) 93» 108. ΟοΙρ!. -Ἡ τξ οἱκα 29, 44, 52) 74γ 98, 119.) 120, 
123) 134) 236, 243. ΑΔ, (καῖ. Νὶς. Ασῃ). σ. Ασ. Ἑά. παρὰ τὴν 
ϑύραν τὰ οἱἰκξ ἐς. -Ἐ οἰκου 64. γι, τού, 247. ΑΙεχ. ὥξερι τὴ ϑυρα, 
2342. τὩρὸ τῆς ϑύρας τοῦ οἴκου Οεοῖρ. 8ῖαν. μετὰ τῶν δάλων] 
{βετα ττάντῶν τῶν τσαιδὼν το, 85, 93, το. (οπιρί. μετα τῶν παιδὼν 
123. δέλων τῇ κυρίβ} δαλων τα βασιλέως τὰ κυρικ τ21. κα τῷ χυ-. 
ρΐς Αγῆγ.":. Ασῃι. Ἐά. αὐτῷ 1. εἰ λ9,] αὐτῷ (ἂς ςοχῃ. [ε4.} ΑΙδχ. 
κατίθδη] καϊεδαινιν 82. ἀπηλϑιν 247), 
6Ὰ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
᾿ "ὦ -» ρφ - ΄ ΄ . 3 4. 9. », 

χαὶ οὐ χατέξη εἰς τὸν οἶχον αὐτῇ... Καὶ ἀνήγί[ειλαν τῷ Δαυὶδ, λέγοντες, ὍΟτι οὐ χατέξη Οὐρίας 
ΣΑΙ ΚΒ θεν 46 Υ κου ωι πε γεῖν, των πνοῆς ΠΩΝΑ μον ΘΙ ΤΣ 

εἰς τὸν οἶκον αὐτῇ" χαὶ εἶπε Δαυὶὰ πρὸς. Οὐρίαν, Οὐχὶ ἐξ ὁδδ σὺ ἔρχη; τί ὅτι οὐ κατέξης εἰς 

τὸν οἶχόν σα; Καὶ εἶπεν Οὐρίας πρὸς Δαυὶδ, Ἢ χιξωτὸς, χαὶ Ἰσραὴλ καὶ ̓Ιάδας χατοιχέσιν ἐν 

σχηναῖς, χαὶ ὃ χύριός με ᾿Ιωὰξ, χαὶ οἱ ὅβλοι τῇ χυρίᾳ μὲ ἐπὶ τπρόσωπον τῇ ἀγρϑ παρεμβάλλεσι, 

καὶ ἐγὼ εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶχόν μου τῇ φαγεῖν, καὶ πιεῖν, καὶ χοιμηϑήναι μετὰ τῆς γυναικός 
με; σῶς; ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ποιήσω τὸ ῥημα τᾶτο. Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρρὸς Οὐρίαν, Κάϑισον 

ἐγταῦϑα καί γε σήμερον, καὶ αὔριον ἐξαποςελῶ σε" χαὶ ἐχάσισεν Οὐρίας ἂν Ἱερασαλὴμ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνη χαὶ τῇ ἐπαύριον. Καὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν Δαυὶδ, καὶ ἔφαγεν ἐνώπιον αὐτᾶ, καὶ ἐπί, 

καὶ ἐμέϑυσεν αὐτὸν, χαὶ ἐξήλϑεν ἑσπέρας τῇ χοιμηϑήναι ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτῇ μετὰ τῶν δόλων 
τοῦ χυρίου αὐτδ, χαὶ εἰς τὸν οἶκον αὐτῇ οὐ χατέξη. Καὶ ἐγένετο πρωΐ, χαὶ ἔγραψε Δαυὶδ βι- 
δλίον πρὸς ᾿Ιωὰξ, χαὶ ἀπέςειλεν ἐν χειρὶ Οὐρία. Καὶ ἔγραψεν ἐν βιξλίῳ, λέγων, Εἰσάγαγε τὸν 

3 2 ’ ρ ΄ φὰ φ -Ἑ 9 »ἤ "ν»»»"» 5. »" Ν ᾿ 

Οὐρίαν ἐξεναντίας τῇ ππολέμε τῇ χραταιβ, καὶ ἀποςραφήσεσϑθε ἀπὸ ὕπισϑεν αὖτ, χαὶ πληγή- 
ν 2 φ Ν 2 ΄ 2 ΡΟ Α 3 δ 2 ν" Ν 6. Ν ζϑ ᾿ Α 

σεται χαὶ ἀποσανεῖται. Καὶ ἐχενήνη ἐν τῷ φυλάσσειν Ἰωὰδ ἐπὶ τὴν πόλιν, χαὶ ἔϑηχεν τὸν Οὐ- 
ΝΣ Ψ ἝΨ »΄ γ΄ 2. ὦ ᾿ φρο ; εν τω ΄ -: 

ρίαν εἰς τὸν τόπον οὗ ἥδει ὅτι ἄνδρες δυνάμεως ἐκεῖ, Καὶ ἐξῆλθον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως, χκαὶ 
2 “΄ αν 9 ἊΨ 2 » "Ὁ 3΄᾽ ἜΣ μα δ ὶ ἐπέϑ ι ΄ ὅν 
ἐπολέμδν μετὰ Ιωάδ' χαὶ ἔπεσαν ἐκ τϑ λαβ ἐκ τῶν δόλων Δαυὶδ, χαὶ ἀπέσϑανε χαΐ γε Ουρίας 

Χ, Καὶ ἀνήγίειλαν] καὶ απηγίειλαν 71, 747) 82, 1ο8, 120, 123» 
1345) 158. Οοπιρὶ. ΑΙά. (τ. Νῖο. Καὶ ἀνήηγίειλαν---οἶκον αὐτῷ ] 
δα ἰῃ πιᾶῦρ. Οοάϊοῖθ, δοάεπι ῥγογίμι5 {||ο, 24 ς. ἀνήγίηλαν--. 
Ὅτι] απηγγειλαν προς Δαυιδ οτι (4. τῷ Δαυὶδ] τῳ βασιλει Δαυιδ 
82, 93.1.98. Ὅτι οὐ κατέξη] α οτι 64, 82, 93, τοϑ. πρὸς Οὐ- 
ρίαν] τρος τον Ουρειαν 93. προς τον Ουριαν 1οϑ. Οοπιρί. τῷ Οὐρία 
Ατσπη. 1. Ασῃ. ἙΕά. Οὐχὶ ἐξ ὁδ}] εκ εξ οὐκ το, 93, το. σὺ 
ἔρχη] παραγέγονας σὺ το, 82, 93, 108. ΟοτηρΙ. ἔρχῃ] ἦλϑες 
δίαν. τί ὅτι] α τι ΧΙ, 71. ργβιηῖῖ, καὶ 19, 82, 93) 108, 247. 
α 9Τ|ι 44, 74γ τού, 134») 144) 236, 242. (ΟΙΏΡΙ. ΑἸ. 1. Αγπ. Εά. 

τί τᾶτο 85[ν. Οἴἶγος. εἰς τί ϑίαν. Μοίᾳ. κατέθης] καΐχξῃς ΠῚ. 

καϊαξεδηκας 82) 93. καϊεδηκας ιο8. κατέβης σὺ Απη. τ. Ατη]. 
Ἐ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπεν Οὐρίας] καὶ εἰπὲ 242. πρὸς Δαυΐδ] , γι. 
δίαν. Οἷτορ.Ό. Ἡ κιξωτὸς] Ἔχ! 8 κιδωΐος ΧΙ. εἰ ἡ χιξωῖος τε Θες 
82, 93. -Γ τὲ Θεὰ τοϑ, 247. Αττῃ. 1. Θεοσρ. ϑ8ϊδν. Οὗἶτγορ. -Ἐ Κυ- 
θι5 24ς. Αγπι. ἘΔ. ργατηΐεσ. εἰ ἰπίεγ ὑποὸβ ΑἸεχ. καὶ Ἰσραὴλ] 
α καὶ δῖαν. Οἶτος. καὶ ἸΙόδας] καὶ οἱ ̓ Ιπϑαῖοι ὥδοῖρ. καὶ οἱ 
δελοι--πᾳαρεμξδάλλουσι] καὶ δῶλοι τοῦ κυρίᾳ μδ πυαρεμδεδλημένοι εἰ- 
σὶν εἰς τσόῤῥω Ατπν. τ. Απη, Εά. οἱ δοῦλοι] οἱ παιδὲς 82, 93, 108. 
Οοπηρ. οἱ δοῦλοι τῷ κυρίου μου] οἱ δελοι πανῖες 44. ἐπὶ τρόσ- 
ὡπον] ἐπὶ τερόσωπε 82, 93, 121. ΟοηΡ!. τῷ ἀγρα} τοῦ τεδιου 82, 
1ο8. (ὐμρί. τε τραιδις (υς πεαυεηῖεῦ) 93. τοάντων ἀγρῶν 8ϊαν. 
Οἶἶτορ. τῶν ογρῶν 5ϊαν. Μοίῷ. πυαρεμδάλλουσι] παρεμθαλεσιν 
ΠῚ, τςϑ, 242. παρεμξεβληκόϊες το, 82, 93, τοβϑ. Οοπρί, περιβαλ- 
λεσι 144. κα]οικξσιν ϑίαν. καὶ ἐγὼ] καὶ πως ἐγὼ τῷ, 82, 93», 
1οϑ. (οπιρί. κάγω 247. ΑΙεχ. ἐγὼ δὲ Οεοτς. δῖαν. Μοίᾳ. ὡς 
ἐγὼ δῖαν. Οἴτορ. εἰσελεύσομαι] ταρελευσομαι 71. εἰσελεύσο- 
μαι εἰς τὸν οἶκόν μου] εἰς τον οἶκον μὲ εἰσελευσομᾶι 0. τῇ φαγεῖν} 
α του 555) 64,93, τοϑ, 121) 245, 247). Οοπρὶ. διαδεῖ τῷ ἴῃ ομδγδῶ, 
τηΐποτε ΑἸεχ πῶς] «19, 64, 82, 93, τοϑ, 247). Οοιρὶ. ΑΙά, 
Ὄχι! 44. Ῥγξετλῖιε. καὶ ἱπίοσ πποοὸς ΑἸεχ. καὶ πῶς ἔξαι τῶτο ΑΓ. 1. 
“Ἀπ. Εά, ζ5] ζῶσα ἔςαι ϑιν. Οὗτος. ζῇ ἡ ψυχή σου] μα 
τὴν ζωὴν σου καὶ μα τὴν ζωην φης ψυχῆς σον 10, 82, 1τοϑ. Οομηρὶ.. 
ἄς, ἀρίχυς της» 93. ζη Κυριος, και ζη ἡ Ψψυχῃ σου 247. εἰ τοι- 
ἤσω] οὐ μὴ ποιήσω 19, 82, 93, 108. (οιηρί. -Ἑ ἐγὼ δῖαν. Οἴτορ. 
τὸ βῆμα τῶτο] τὸ πραγμα τατο τ9, 825) 935) 1ο8. Οοῃηρί. τὼ ῥήμαϊα. 
ταῦτα Οεογρ. ϑίαν. Οἴἶτος. 

ΧΙΙ. Οὐρίαν] ρταευηῖτ, τὸν τοϑ. σοταρ. Κάϑισον] καϑησον 
134. Καϑισον ἐνταῦϑα] καϑισον ὧδὲ 10, 82, 93, τοϑ. Οοπηρὶ. 
ἐνταῦϑα καί γε σήμερον] σήμερον ἐνταῦϑα Ατ). τ. Αἰτῃ. Εά, ἔς, 
ἴηνε γί. ογά. Οξογε. ϑίαν. Οἷἶτο.0 καί γε σήμερον] καὶ σημέρον 10. 
82) 93, τοϑ, 226, 242. (οιηρὶ. (δῖ. Νῖς. ϑίαν. Μοίᾳ. α καὶ γε 24ς, 
347. καὶ αὔριον] -[- καὶ τῇ τριτῇ 44) ς2, 74) τού, τ2ο, 144, “36, 
Φ42. (καῖ. Νῖίο. Ἔ ἢ μετ᾽ αὔριον ϑίδν. Οἴιορ. καὶ αὔριον ἔξαπο- 

φσελῶ] καὶ αυριον" κι! τὴ τριτὴ αἀποξέλω 134.ιοῳ.͵ ἐξαποςελῶ σε} ΤΥ. 
93; 1τοϑ. (ὐοπιρί. αποςελω σει2ι. ἐν Ἱερεσαλὴμ] ἐπι Ἱερεσαλημ, 
44. ἐν τὴ ἱερουσαλημ τΔἱ. 
ἐχεινη ἐν Ἱερεσαλημ 24ς. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] αὶ ἐν «46,247. καὶ 
τῇ ἐπαύριον, Καὶ ἐκάλεσεν] καὶ τῇ ἐπαυριον ἐκάλεσεν 82,93. καὶ φῇ 
ἐπαύριον ἰκεῖσε ἱκάλεσεν Αττῃ. 1. Ατω, Ἐά, 

ω - 

ἐν Ἱερουσαλὴμι---ἐκείνῃ] ἐν τὴ ἡμέρα 

ΧΠΙ. Καὶ ἐκάλεσεν] α καὶ 44, τοϑ, 24ς, 246. 
Δαυὶδ τὸν Οὐρίαν ϑϊαν. Οἴτορ. 

αὐτὸν Δαυὶδ] 
καὶ ἔφαγεν] α καὶ Ατπι. τ. Αγῃι. 

ἙΔ. ἐνώπιον αὐτῷ} μετ᾽ αὐτῷ Οεοτρ. δῖαν. Οὗτος. καὶ ἔπιε 
λ92. καὶ ἐμέϑυσεν αὐτὸν] καὶ ἐμεϑυσϑὴ το, 82, 93. τοβ. Οοηρρὶ. 
Αγα). 1. Αστη. Εἀά. ϑ8[αν. Οἴτορ. ἑσπέρας] Ῥγρετηϊτῖ. εἰς 121. 
τοῦ κοιμηδῆνα!] καὶ ἐκοιμηϑη 10.) 82, 93, τοΒ. ΟὐοπηρΙ. ΑἸτῃ. 1. Ασῷν. 
Ἑὰ. ἐπὶ τῆς κοίτης--τῷ κυρίου αὐτῷ] μετὰ τῶν δαλων τα κυριξ αὐ 
ἔπι τῆς κοιτῆς ἄυτου 24). ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτῷ] ἐν τὴ Χοιτῆ Ουριας 
19) 93. 108. ἔς, πῇ ο Ουριὰς, 82. ὁ Οὐρίας ἐν τῇ κοίτῃ (οιηρὶ. 
Ῥτδδηλϊε. καὶ ἰηίεγ ὑηςος ΑἸεχ. 
μετὰ τῶν δέλων] μέτα των παιδὼν το, 82, 93, 1τοϑ. ΟΟμΡΙ. ρυβιηῖ. 
χῶν ἐχριμηθὴ 245. τὰ χυρίου αὐτῷ Κὴ του χυριου αὐΐων 11]. 
εἰς τὸν] εἰς δὲ τον 85, 93, 1τοϑ. Οοπηρὶ. 
“4ς. 

ΧΙΝ. καὶ ἔγραψε] και γράφει 10, 82) 93) 1οϑ. 
δις. δὰ ἤἥῃ. οοπ|.}] " 242. δΔαυὶ!δ] λα 93. 

καὶ 
οὐ κατέξη] ουκ απηλϑεν 

καὶ ἔγραψε 
Δαυὶδ βιξλίον] Τί. 

134. βιδλίον] βίδλον (αι. Νίς. ἀἐπέρειλεν] ἀπορελλει 82, 93» 
1οϑ. -Ἐ Δαυὶδ (ἰπῖοεῦ ὑποος ΑἸοχ,) Αγγ). σ. Ασῃ. Εά. Οὐρίου] 
Ουρια 24ς; 247. 

ΧΥ. Καὶ ἔγραψεν] ἔγραψε δὲ 85, 93, τοϑ. ΟοπηρΙ. ἐν βιδλίῳ] 
ἐν τῳ βιδλιῳ ΧΙ, 29, ςς» 71» 74) 82, 93, τού, τοβ, 1109) 120, 121) 
123) 1347) 1.8, 416, 24ξς, 246, 247. (ομρὶ. ΑΙά. Οαῖ. Νὶς. κα 44. 
Εἰσάγαγε! ἐξαγαγε ι.8. Εἰσάγαγε τὸν Οὐρίαν---τοῦ κραταίον] 
ταραδος τὸν Οὐυριᾶν εἰς τὸν πόλεμον τὸν κραΐαιον το, 82, 93, τοϑ. 
Οοπηρὶ. τοῦ πολέμου] α του 98. ἀπὸ ὄπισϑεν αὐτῷ] ὄπισϑεν 
ἀπ᾿ αὐτὰ ϑῖδν. τυληγήσεται καὶ ἀποθανεῖται] ἤης καὶ Οεοτρ. 
ἵνα τληγεὶς ἀποϑάνηται ὅν. Οἴτορ. ἵνα πληγὴ καὶ ἀκοϑάνη- 
τὰι 85ϊαν. Μοίᾳ. 

ΧΥῚ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 10, 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. ἐν 
τῷ φυλάσσειν] ἐν τῶ τερικαϑῆσϑε (Π0) 19. ἐν τῷ τυρὶ (Ης) καϑ- 
ἤσϑαι 82. εν τω τοεερικαϑησϑαι 93) τοϑ, Οομρὶ. ὅτε ἐφύλαξεν 
Οεογρ. δίαν. ἸΙωαθ] τον Ιωαδ 19, 93, 98, ιοϑ, “46. Οοιμρὶ. 
α πη. σ᾿. Ασῃ. Ἑά. ἐσὶ τὴν πόλιν] α ἐπι τ21 Απῇ. τ. Ατπι. Εὰ, 
Οεογρ. εν τῇ πόλει 246. τοραρὼ τῇ πόλει ϑἰλν. καὶ ἔϑηκεν] καὶ 
ἐδωκε 10, 82, 93, τοβ. ΟΟπηρὶ. χαὶ ἐγησαν 24ς. εἷς τὸν] ἐπὶ τὸν 93. 
(οπιρί. εἰς τὸν τόπον δες. λὰ Άη. οοπ).} ἐπι τὸν τόπον τὸν τσοναιῖα, 
οτι ανδρες δυναμεως ἦσαν εχρι 82, 1τοϑ. 

ὅτι ἄνδρες δυνάμεως ἐκεῖ} ὅτι ἄνδρες δυνατοὶ εἰσὶν ἐκεῖ Οεοτρ. ὥς, 
αίᾳιε εἰσὶν, ϑίαν. Μοίᾳ. ἄνδρες δυνατοὶ ἐκεῖ 5ίαν. Οἷτορ. δυνά- 
μεως}. ΧΙ. ἐκεῖ] ἦσαν εκεε 93. ΟΟῃρ]. Ατπη. τ. Αστ. Ἐά. 

ΧΥΤῚ. ἐξῆλθον] ἐξηλϑαν 59. οἱ ἄνδρες} οι ΧΙ, 74,98, τού, 
134, 236. (αἴ. Νίο. τῆς πόλεως] δυναμεως 74. ἐκ τῆς πόλεως 
Οεογρ. 8΄αν. καὶ ἐπολέμεν] εἰς πόλεμον Ατπι. Ἑά. μετῶὼ Ἰωὰθ)} 
ρος ἰωαξ 10, 82, 93, 1ο8. (οτηρί. καὶ ἔπεσαν] καὶ ἔπεσον 44, 
747). 93, 1ού, τοϑ, 120, 123» 134» 1445 1.8, 436, 246. Οοαρὶ. (δε. 
Νις-. καὶ ἔπεσαν--- Δαυὶδ] και απὸ τὰ λαξ των δουλων Δᾶδ ἐπεσον 
242. ἐκ τῷ λαβ] απὸ τὸν λαου ΧΙ; 74, τού, 120, 123, 134, 144, 
236, 24ς, 246. ΑἸά. Αἰεκ. αἴ. Νίο. α 44. τοσλλοὶ ἐκ τῷ λαῖ 5ἴαν. 
Οὗτος. ἐκ τᾷ λαξ---Δανὶδ] εκ τῶν δουλων Δαυιδ εκ του λαου τῶι, 
απὸ τὰ λαδ δουλων αὐτον Δαυιδ 247. ἐκ τῆς δυνάμεως τῶν δόλων. 
Δαυὶδ Αγαι. 1, ἄσῃ. Ἑά.. ἐκ τῶν δόλων] κατὰ τον λογον 19, 82) 93»: 

3 »ὁ φῷ 

αντὰ χ᾽, 3", 4..1 αὐτῷ ΑΙοχ. 

οὗ ἤϑει ὅτι] καὶ σλείςοι 24ς.. 

10. 

11, 

12. 

13. 

14. 

Ι12- 

16. 

17; 

ΚΕΦ. ΧΙ 



----- - ..... ὁ . 

ΒΑΣΙΔΕΙΩ͂Ν' Βὶ 
ΚΕΦ. ΧΙ, 

18. 

[9 

20. 

21. 

ς : μ᾿ “ 2 
- φρο 

δῷ 
ὁ Χετταῖος. Καὶ ἀπέςειλεν Ἰωὰξ, χαὶ ἀπήγίειλε τῷ Δαυὶδ πτάντας τῆς 'λόγες τῇ “πολέμε λα. ἴω Ν Ν 3 ΄ Ὁ 2 Ζ΄ . φΦ ἊΝ 
λησαι ὥρος τὸν βασιλέα. Καὶ ἐγετείλατο τῷ ἄγγελῳ, λέγων, Ἔν τῷ συντελέσαι “πάντας τοὺς λόγους τῇ “πολέμου λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα, Καὶ ἔςαι ἐὰν ἀναξῇ ὁ ϑυμὸς τῇ βασιλέως, χαὶ ,᾿΄ -.7 ὦ 3 ’ ἙΝ Ν ᾽ ρ᾿ 3 » :: 7 3Ὁ. » ρ᾿ 

εἰπῇ σοι, ΤΊ ὅτι ἡγγίσατε «πρὸς τὴν πόλιν πολεμῆσαι; οὐχ ἤδειτε ὅτι τοξεύσεσιν ἀπάγωθεν τῷ τείχους ; Τίς ἐπάταξε τὸν ᾿Αξιμέλεχ, υἱὸν Ἵεροξάαλ υἱᾷ Νήρ; ἐχὶ γυνὴ ἔῤῥιψε χλάσμα μύλου 3 δ" 3 3 - ἴω 
3 9 

’ 
ρ. 

ἐπ αὑτὸν ἀπὸ ἄγωθϑεν τοῦ τείχες, χαὶ ἀπέϑανεν ἐν Θαμασί ; ἱνατί ππροσηγάψετε πρὸς τὸ τεῖ-. Ν 93 φὸ - “2 ’ 3 
φὸ 

2 ΄ 
ἡ 

χος ; χαὶ ἐρεις, Καί γε ὃ δᾶλός σε Οὐρίας ὁ Χετῆαῖος ἀπέϑανε.. «Καὶ ἐπορεύϑη ὁ ἅγίελος ᾿Ιωὰϑ Ν Ν. ΄ 9 ε Ν ἢ ἣν ᾿ ᾽ “,:».» Τ Τ “ νΝ ζ΄ “Ψ 3. “ 
ρος τὸν βασιλέα εἰς ἱἱἹερεσαλὴμ, καὶ παρεγένετο καί. ἀπήγειλε τῷ Δαυὶδ πάντα ὅσα ἀπήγ[ει- ζωὴ ὃ: ΄ “΄ ΄ ω ΄ λὲν αὐτῷ Ἰωᾶδ, (πάντα τὰ ῥήματα τοῦ ππολέμα" χαὶ ἐϑυμώϑη Δαυὶδ πρὸς Ἰωὰξ, χαὶ εἶπε πρὸς τὸν ἄγίελον, Ἱνατί προσηγάγετε πρὸς τὴν πόλιν τοῦ “πολεμῆσαι : οὐχ ἥδειτε ὅτι ππληγήσεσϑε ἀπὸ τῷ τείχες; τίς ἐπάταξε τὸν ᾿Αδιμέλεχ υἱὸν Ἱεροδάαλ ; ἐχὶ γυνὴ ἔῤῥιψεν ἐπ᾽ αὐτὸν χλάσμα 

110) 123, 134, 144, 236, 543, 547. (οπιρί, (αι. Νῖς.. μύλε---τῇῷ τεΐχες} ἐπ᾿ αὐῇον μυλε ἐπανωθὲρ τὰ τεχες 11. μυύλᾳ ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὖον μυλῃ ςς. α επ᾿ αὐῇον 1ς8. λιδὲ ἐκ μυλὲ 246. ἐπ᾽ αὐτὸν οἰπὸ ἄνωθεν] ἀπανωϑεν 40. ἐπανωδὲν 98. ἀπὸ ἄνωθεν] , ἀπο ςς. ἀπάνωθεν τό, ὅ4, 144, 243. επανωϑὲν 71) 74) τοῦ, 120, 121, 123, 1345) 158, 236, 24ς, 246. (δῖ. Νίς. ,α ἀνωϑὲν 85, 935 τοβ, Οοἰηρί. δίδν. καὶ ἀπέϑανεν] ρταπηι. καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ϑῖαν. Οἶτορ. ῬΥΕΤΑΪτῖ, δα 6 ΠῈ ἰητεγ Ἰηςος ϑῖαν. Μο. ἐν Θαμασί] ὁ ἀμμεσεῖ ((ς) 93. Θαμασί] Θαμεσει (ἢς ἱπῆα ΧΙ, ζξό, ττ, 246.) ό,. Θαμεσι (ἢς Ροϊξεα 29, 92) τού, 243.) 44) 74) οβ8, τ20, .34. Θάμεει 71. Θαάμεσσει (ἔς ἰηῆ4) 82. Θαμεσση (ἢς ἱπῆα) τοβ. Θαμασει (ῆς ροῖει). τι. Αἴοχ. Θαμνεσι (ἢς μοίξεα) 236, 2,2. Θαξής Οοπιρὶ. Θαμεσά 8:4ν. ᾿ ὕζατι] καὶ 'νατι 93. τροσηγάγετε] τροσηγάγετο 134. παροσήλϑετε 8ῖᾶν. τρὸς τὸ τεῖχος εἰς τὸ τεῖ. χοὸς Ἄπῃ. τ: Αγπῃ. Ἑά. τεῖχος] τοῖχος τοόβ.0. καὶ ἐρεῖς---απέ- ϑανε] καὶ ερεὶς ὁτι καεκρώτεν οἱ ἄνδρες ἐφ᾿ ἡμοῖς εἰς το σεδιον, και συνηλάσαμεν αὐἶους ἕως τῆς ττυλης τῆς ὥολεως. χαι κατεδαρυνϑῃ τα βελὴ ἐπι τὰς δαλες σὰ ἐπὶ τοῦ τεῖχες χαὶ ἀπεϑανον ἀπὸ τῶν ϑουλων τῇ βασιλεως ὡσει ανδρες δεκαι οχΐω καὶ ο δουλος σὰ Ουριᾶς ο Χετΐαιος τεϑ- γῆκε το. ἔς, σὔπὶ ἀπὸ τὰ τεῦχες ὕτὸ ἐπὶ τε τειχες, τοΒ, καὶ Ἐρεῖς χα γε ὃ δέλος καὶ ἐρεῖς οτι χαλεκρατεν οι ανδρες ἐφ᾽ ἡμας" καὶ ἐξηλ- ον ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰς τὸ τσιδιον. καὶ συνηλάσαμεν αὐτοὺς εὡς τῆς ττυλης της τολεώς. καὶ 'χαϊεδαρυνθη τὰ βελη ἐπι τους δαλες σου απὸ τοῦ τείχους" χαὶ ἀπεϑανον ἀπὸ τῶν δλων του βασιλέως ὡσει ὠνδρες τὴ) καὶ γεο δα- 

108, ῥγβεηγεῖ. κπὰ τῶν λογ. (συπι α εἴ γ ἴαρτα [ἰη.) 71. απὸ των ᾿ δελων 98. ργῳπλίτ. καὶ Οεογρ. δίαν. Οἷἶτοςσ. ἐκ τῶν δόλων Δαυὶδ καὶ ἀπέϑανε] καὶ ἀπεϑανεν ἐκ τῶν δονυλων Δαυιδ 24ς. Δαυὶδὶ Ργατηϊτ, του 93. καὶ ἀπέϑανε] και ἀπεϑαναν Π. καὶ ἀπεῆανον 44) 52, τύ, γ4, τοῦ, 120, 123, 134) 144) 216, 242, “46. (Δῖ. Νὶς, ΑΥπ. 1. λ  2ι)24ς. καὶ ἀπέϑανε---Χεταῖος] καὶ ἀπέϑανε Οὐρίας Χεταῖος Απη. Ἐά. ἀπέθανε δὲ Οὐρίας ὁ Χεταῖος Θεοτρ. ἢο, πἰῆ Χετϑαῖος, δῖαν. Οἶτορ. ἐπέϑανε δὲ καὶ Οὐρίας ὁ Χετϊαῖος ϑῖαν. Μοίᾳ. καί γε Οὐρίας] , και γε 82, 93, τοϑ. Οοπιρ. Οὐρίας ὁ Χετ]αϊος) Οὐριας ἀπεϑανε 44. -Κ ἀπιϑανε 52, 74) 92, τού, 134, 
144)236, 242. (Δῖ. Νίς. Ασῃ, τ. ὃ 

ΧΝΊΗ. καὶ ὠπήγίειλε αὶ 9. τῷ Δαυὶδ] τῳ βασιλει Δαυειδ' 11. τῳ βαάσιλει 111, τ21, 243, 247. Ασῃη. Ἐά, ωρος Δαυιδ 93. τῷ βασιλεῖ Δαυὶδ Αττα. τ. τότας τῷ Δαυὶδ δῖαν. Οἶτοςρ. παας τὲς λόγους] τραϑΐα τα ρημαῖΐα το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. τοῦ πολέμου] δὲ περὶ τῷ πτολέμου ([ς φογη. [84.} Οὔθογρ. δῖαν. λαλῆσαι πρὸς τὸν 
βασιλέα] , ΧΙ, ς6, γι, 82, 93» 1οϑ, 1ς8, 242, 246, 247. Οοιρρὶ. Δἰεχ. Αστῃ. σ᾿ Απ. ἘΔ. λέγων ϑίαν. Οἴἶτορ.. 
“ ΣΙΧ. ἐνετείλατο] -1- Ιωαβ 82, 93, τοϑ. (οπιρ!. Οεογρ. ϑίαν. 
Ἔ Δαυιδ 247. τῷ ἀγγέλῳ] αὐΐω 2 36,242. Ἐν τῷ συντελέσαι) φπσα βεγεεεγὶς ὅγγτ. Βατ- Ἡεῦτ. ἐν τῷ συντελέσαι σε Ατηγ. τ. Ατηι. Ἑά, ὅτε συδελέσῃς Οδογρ. 51λν. συντελέσαι) συΐελεσαι σε ΧΊ, 82, 93, 
Τού, 119» 121,1239 134. 144, ις8, 242, 243, 246. Οὐομρ]. (αι. Νίς. ΐ ὲ 

λαλῇ- 

- ἡψγίσαϊε 8ῖαν. Μοίη. 

ταντας τὰς λόγες]) τραῦϊα τα ρημαῖα 82, 93, τοϑ. ΟομρΡὶ. 
σα!]} λαλειῆα 84, 93, τοϑ. Οομηρί. λαλησον 245. λαλῆσαι πρὸς 
τὸν βασιλέα) πρὸς τὸν βασιλέα λέγων 8[αν. Οἷἶτορ. πρὸς τὸν βασι- 
λέα] μετὰ τὰ βασιλέως Αττη. τ. Ατπι. Εά. τὸν βασιλέα] σε 93. 
Ἔ καὶ ἐνετειλαῖο τω αγγελω λεγων τοῦ." 

ΧΧ. Καὶ ἔςαι] , ἐξαι 44. ἃ 8ίαν. Οἷἶτορ. ἐὰν ἀναξῃ] ρτῶ- 
πὐῖί. καὶ 244. ἐὰν ἀναξδῇ ὁ ϑυμὸς τῇ βασιλίω,] ἐὰν μᾶλλον ϑυμή- 
σῃ ὁ βασιλεὺς 8ιλν. Οἴτορ. ἔς, ἔπε μᾶλλον, 8[αν. Μοίᾳ. ᾿ τοῦ 
βασιλέως] αὐα 93, το8. Τί ὅτι το. δὰ ἔῃ. ζοπ1.} τι στε πληγη- 
σεσϑε ανωϑὲν τὰ τέιχὲς ᾿ςζ8' Τὶ ὅτι ἡγγίσαῖε] τι ἐργασαῖε 11], 
τι το. (242. δηάϊς, τη. τες.) αὶ ὅτι ΑἸοχ. 8[αν. Οἴἶτος. εἰς τί 

ἠγγίσατε) ηἡγίικαϊε 64. ΑἸά. πρὸς τὴν] 
φις τὴν 93. τοολεμῆσαι} τοῦ πολεμῆσαι ΧΙ, 247. ΑΙοχ, -Ἐ χαὶι 
εἴπη σοι Ζ46. εἰς πόλεμον ϑῖαν. οὐκ ἤδειτε] εκ εἰδητε (ῆς ν. 22.) 
134. οὐκ ἤδητε ΟΟπΊρΡ]. ργαγηΐε, καὶ Ατη. 1. Απῃ. Ἐά. τοξεύ- 
φσουσιν] πληγήσεται τηᾶγρ. ΔΌ Θαάεπὶ τη. 1], τληγήσεσϑε το, 82, 93, 
1οϑ, (οπιρὶ. τοξεύεσιν ΑἸεχ. Οδι. Νίς. ἐπάνωθεν] ἐπανωϑεν 
ΧΙ, 44) ςό, γ4. τοῦ, τ, 121, 123) 236, 242. ΑἸά, (αῖ. ΝΙς. ἐπάνω 
247. ἀἀπανωθεν---προσηγάγέε πρὸς τὸ τεῖχος ἴπ Θοῃη. ἴε4.}] απὸ 
τοῦ τεῦχϑς. και ἀπεϑανεν ἐν Θαμεσση. ἱνᾶτι προσηγαγέϊαι προς τὸ τει- 
χος ’9θ. ἀπάνωθεν τοῦ τείχες] ατὸ τειχες 82. ἀπὸ τοῦ τείχους 
93, 1το8. Οοηρὶ. 

ΧΧΙῚ. ᾿Αδιμέλεχ) Αχιμελεχ, ὁοττ. Αδιμελεχ, ξςς. ᾿Αδιμέλιχ 
Οδοσρ. υἱὸν] τον υἱὸν τοϑ. Οὐπιρ. Ἱεροδάαλ] Ιεροδααμ, (ῆς 
ἴῃ φοπι, {64.} 11. Ιεροξοαμ (ἢς ἰπῖα 1ΠΠ, ςς, ται. ϑίδν, Οἴἶτορ.) 44, 
110; 247. Ιεροδαλ 93. Ἰεροδόαλ (ῆς “Ῥοῖε) Ατγπη. σ. Ατπη. Εὰ. 
Ἰερωδωῶμ ΟΘεοτρ. υἱξ ΝΡ], ΧΙ, 59, 44, ξό, ὅ4, 71, 82, 93, 
1οϑ, 119, τς8, 246. Οομρί. υἱς Ιωας 52) 74) 92,) 98, τού, 120, 
123, 1347)242, 243. (αἵ, Νῖς. υἱα Ιωαδ 144. υἱος 256, οὐχὶ 
γυνὴ] αὶ γυνὴ 59. ἐχὶ γυνὴ μία (ς οοπι. ἴε4.) Αττη. τ. Απη, Εά. 
κλάσμα] αὖον κλασμα 29. κλάσμαῖ, ϑιαν. κλάσμα μύλς---τοῦ 
τεῖχες] ἐπ᾿ αὐἷον κλασμα μυλε ἀπανωϑεν ἐκ τοῦ τειχὲς ΧΙ. ἔς, ἤπε 
ἰκ, Αἰεχ, ἐπ᾿ αὐῇον κλασμα μυλου ἐπανωϑεν τὰ τείχους 44. κλάς- 
μα μύλε ἐπ᾿ αὐτὸν] «π᾿ αὐῇον κλασμια μυλον 64, 82, 93) τού, τοϑ, 

λος 952, 144. ὥς, πῆ καὶ ο δελος, 82. ἤς, οὔπὶ συνηλασομεν Ρο 
συνηλασαμεν, ἐπὶ τὸν ὅλων ῥῖο ἐπὶ τοὺς δαλᾶας, εἴ και ΡΙῸ καὶ γε, 93. ἢς, πἰ καὶ απὸ τὼν δουλων, τις8.. καί γε ὁ δελός σαἾ ὅτι καὶ ὁ δῶ- 
λος Αττη. 1. ὅτι καὶ ὁ δῆλός σου Ατῃ. Εά. καὶ ὁ ϑαλό; σου Θέεοιν. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ γὰρ καὶ ὁ δᾷλός σου 81αν. Οἰἶτον. ὁ δοῦλός σου 
Οὐρίας] Οὐυριας ο δαλος σου 247. ΑἸεχ. Οὐρίας ὁ ΧετΊαῖος ἀπέ. 
ϑανε] ἐῤῥιμμένος ἐγένετο καὶ ἀπίϑανε Οεογρ. Οὐρίας ὃ Χετϑαῖος σεε- 
παταγμένος ἦν καὶ ὠπέϑανε ϑῖλν. Οἴτορ. ἤς, πίῆ Χεταῖος εἴ συ, σεπάταγ. ἣν καὶ ἱπίετ μηςρο, δῖαν. Μοῷ. ἀπέϑανε τεϑγηχε 82, 93. Οορρι. 

. ΧΧΙΠ]. Καὶ ἐπορεύϑη] καὶ τοαρεγένετο το, 82, 93, τοβ. ΟὐμρΙ. καὶ εἰσῆλϑε Αγαν. τ. Ατηι. Ἐά. Οεογρ. Ἰωὰδ 1], 20, 44, 98, 
243. «ρὸς τὸν βασιλέα], τον 44. εἰς Ἱερουσαλὴμ] εν Ιερουσα- 
λημ το, 121. κα 44.- καὶ τοαρεγίνετο] κα 19, 44, 82, 93. τοβ, 24ς, 
347. (οπιρ. τῷ Δαυὶδ] αὐῇω Δαυιδ ΧΙ. τῳ 4. παάῆα ὅσα..-- 
Ἰωὼδ 251. ουπὶ ἱπίειτηθά, 1ο, 82, 93. 1ο8. οσα συνεταξεν αυτῳ ἸΙωαθ 
247. ὠπήγίειλεν) ἐλάλησεν ξ4, γ4,) 92, 98, τοῦ, 120, 123,).134) 144) 336, 242. (τ. Νίς. ἀπήγίειλεν αὐτῷ Ἰωὰδ] ἐλαλησεν ἸΙωαδ 
44. Οοη)ρὶ. πάντα τὰ ῥήματα ὅς. τὰ ἢπ. ςοῃ;.] κα Οοπρρι. 
παϊῖα τὰ ῥήμαϊα τῷ πτολέμε] α 44, 247. ρταηχίτξ. καὶ ςς. τὰ ῥή- 
μαῖα] τὰ χρήμαϊα Αττι. χ. Ασῃη. Ἑά. καὶ ἐϑυμώϑη] καὶ εϑυμω- 
ΜῊ Ὀργὴ 10. 82, 93) τοΒ. καὶ ἐϑυμ. Δαυὶδ πρὸς Ἰωὰδ] α 247. 
τρὸς Ἰωὰξ] ἐπι Ιωαξ 82, 93, τοϑ. Αγ. ΕΔ, 5|αν. Μο. καὶ 
εἶπε] -Ἐ Δαυιδ οΒ. ΑΙά. δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ λέγει Δαυὶδ Θεοτς. 
τροσηγάγετε] προσηλϑετε το. τροσηλθατε 82. «τρὸς ἤλϑετε (ἢ) 
93. προσηλϑητε τοϑ. ἤγγίσαῖε (ἢς ᾿πῆα) Αγ, Εά. 8[δν. πλης-͵ 
γήσεσϑε] τοολὺ τυληγήσεσϑε ϑίαν. Οὗτος. τίς ἐπάταξε] ρταπιε. 
καὶ 226. ἐπάταξε--Ἱεροδάαλ] επαΐαξεν Ιεροδααλ 44. ἹἙμερο- 
δααλ] Ἱεροδοαλ το. Ἰεροδόαμ Θεορ. ἐπ᾽ αὐτὸν κλάσμα μύλᾳ] 
λίϑον μύλου δῖαν. Οἶτορ. μύλου ὠπὸ τοῦ τείχους] λιϑου ἐκ μυλω- 
γος ἐπανωθὲν του τείχους Ὡ4. κἀπὸ τῷ τεΐχους 25] - καὶ ἐπανω- 
ϑὲν γ4. καὶ ἀπέϑανεν ὅς. αὐ ἢπ. οοηι.] και απεϑᾶνε 4. ἐν 
Θαμασί) ἐν Θαμεσι το, 71. εν Θαμασει 64. ἐν Θεμεσὰ γ4. ὃ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

Δαυὶδ ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου. 

ΚΕΦ. ΧΙ, 
μύλου ἀπὸ τοῦ τείχες χαὶ ἀπέϑανεν ἐν Θαμασί ; ἱνατί προσηγάγετε πρὸς τὸ τεῖχος 3) Καὶ εἷ- 23. 

πεν ὃ ἄγ[ελος πρὸς Δαυὶδ, “Ὅτι ἐκραταίωσαν ἐφ᾽ ἡμᾶς οἱ ἄνδρες, καὶ ἐξῆλνον ἐφ ἡμᾶς εἰς τὸν 

ἀγρὸν, χαὶ ἐγενήϑημεν ἐπ᾿ αὐτὲς ἕως τῆς ϑύρας τῆς “αὕλης. Καὶ ἐτόξευσαν οἱ τοξεύοντες πρὸς 

τοὺς παῖδάς σου ἀπάνωθεν τοῦ τεῖχες, καὶ ἀπέϑανον τῶν “παίδων τ βασιλέως, χαΐ γε ὁ δθλός 

σου Οὐρίας ὁ Χεταῖος ἀπέθανε. Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς τὸν ἄγίελον, Τάδε ἐρεῖς πρὸς Ἰωὰξ, Μὴ 

πονηρὸν ἔξω ἐν ὀφθαλμοῖς σου τὸ ῥῆμα τᾶτο, ὅτι “σοτὲ μὲν ὅτως χαὶ ποτε ὅτως φάγεται ἡ μά- 

χαιρα" χρατραίωσον τὸν “Φ“όλεμόν σου εἰς τὴν πόλιν, χαὶ χατάσπασον αὐτὴν, χοιὶὶ χραταίωσον αὐ-. 

τήν. Καὶ ἤκαυσεν ἡ γυνὴ Οὐρίου ὅτι ἀπέθανεν Οὐρίας ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, χαὶ ἐχόψατο τὸν ἄνδρα 

αὐτῆς. Καὶ διῆλϑε τὸ πένϑος, χαὶ ἀπέςειλε Δαυὶδ, χαὶ συνήγαγεν αὐτὴν εἰς τὸν οἶχον αὐτᾷ, 

καὶ ἐχενήϑη αὐτῷ εἰς γυναῖκα, χαὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν" χαὶ ππονηρὸν ἐφάνη τὸ ῥῆμα ὃ ἐποίησε 

ΚΑΙ ἀπέςειλε Κύριος τὸν Νάϑαν τὸν προφήτην πρὸς Δαυίδ' χαὶ εἰσῆλδε πρὸς αὐτὸν, χαὶ εἷ- 

ἀξεσσεί 93. ἐν Θεδεσα 120, 134, 144. ἦν Θαμασά ϑίαν. Μοίῃ. 
ἱνατί ] καὶ ἱνατί γὰρ ϑίαν. Οἶτορ. 

ΧΧΠῚ. ἐκραταίωσαν] ἐκραϊαιωθησαν ΧΙ, 20, 445 ξςν» 74» 92) 98, 
τού, 120, 134) 144) 158, 236, 242, 243, 244) 24ς, 446, 247. (αἴ, 
Νῖίς. κατεκρᾶταν 19, 82, 1οϑ. Οοπιρί. καΐηκραταντο 93. ἕφ᾽ 
ἡμᾶς 13] υπερημας ΧΙ. α 44- προς ἡμας ςς, τό,.46. ἐφ᾽ ἡμᾶς 
οἱ ἄνδρες] οἱ ἀνδρες ἐφ᾽ ἡμᾶς 82,93, το8. Οοπηρ!. οἱ ἄνδρες} α 24ς. 
καὶ ἐξῆλθον ἱφ᾽ ἡμᾶς] α 19, 93.245.- ἐξῆλθον] ἐζηλθαν 64. ΑἸεχ. 
“οἱ ανδρες 82, τοϑ. Οομρί. ἐφ᾽ ἡμᾶς 29] πρὸς ἡμᾶς Αἰεχ. εἰς 
τὸν ὠγρὸν] εἰς το πεδίον 19) 82, 93, 1ο8. (μηρί. ἔξω Αττι. τ. Ατηι. 
ἘΔ. καὶ ἐγενήθημεν ὅτε. δὰ Ά0. σοπι.] καὶ συνηλασαμεν αὐτας εως 
τῶν ϑυρὼν τοῦ πρυλωνοὸς 197) 82, τοϑ. καὶ συνηλάσομεν αὐτῆς ἑὼς τῶν 
ϑύυρων τῆς τολεως 93. πος ἀμίεηι Καξῖο ἐπερείπ ρεηξοεΐ ἐὸν (απιμς με 
44 ρογίανε εἰ αι. Ὕαϊς. ἐγενήϑημεν) ἐδιώκομεν Αστη. 1. ΑΥη). 
Ἑὰ. 8ιδλν. ἐπ᾿ αὐτὰς] α 98. προς αὐΐες 1.8. αὐτὲς ϑ8λν. ἕως 
τῆς ϑύρας] α τῆς ϑυρᾶς 1.8. ἕως τῶν ϑυρῶν Οομπηρὶ. ϑίλν. τῆς 
«πύλης] τῆς σόλεως 71), 436, 242. Ατη,. 1. Αττη. Ἐκ, ϑ'δν. τοὺ συ- 

“λῶνος ΟΟπΊΡΙ. 
ΧΧΙΝ. Καὶ ἐτόξευσαν οἱ τοξεύονες) καὶ κατεδαρυνϑὴη τὰ βελη 

19, 82, 93» Ιο8. οἱ τοζεύονϊες] οἱ τοξευσαἶες ςό, “46. οἱ τοξόται 
Ἀπ. 1. Ασα. Ἑά. δῖαν. πρὸς τὰς] α προς οδ,24ς. επὶ τὸς 123: 
εἰς τὸς τη. τ. Αγ. Εὐ. πρὸς τὲς παῖδάς σΒ] ἔπι τὰς δελες 10. 

ἐπὶ τοὺς δελες σου 82, 93) τοΒ. (ὐοπιρὶ. α σὰ 1.8. πρὸς τ, παϊδ. 
σου ὠκάν. τῇ τεῖχ.}] ἀπάνωθεν τὰ τείχους πρὸς ἡμᾶς 51αν. Οἴτορ. 
ἀπάνωθεν) ἐπανωθὲν ςς, 64, 715) 74) τού, Χ2ο, 121) 123) 134) 1442 
168, 236, 242. ΑἸά. (Αι. Νίς. απὸ ανωϑὲν 24). ἀπάνωθεν τοῦ 
τεύχους} ἐπὶ τοῦ τείχῆς 19. α 44. απὸ τοῦ τείχους 82) 093), 108, 
Οομρ. ἀπέϑανον}] ἀπεϑαναν (11. υἱ νἱήεῖατ.) το, 121. απε- 

. ὅᾶνε 247. ἐτοξεύϑησαν δῖαν. Οὗτος. τῶν τεαΐϑων] ῥγατηϊῖ. απὸ 
ΧΕ, 29, 445) 71, 74) 92, 98, τού, 119, 120, 123) 134) 1447 158) 236, 
242. ΑΙά. (δι. Νίς. δῖαν. απὸ τῶν δουλων 19, τό, 82, 93) τοϑ. 
Οοπρὶ. τῶν δκλων 121, 246. τὸν δθλον (ῆς) 247. ἔκ παΐδων ΑΥγ). τ. 
Απη. Εά. σοῦ. τοῦ βασιλέως] -[- ὡσες ανδρες δεκα καὶ οκτὼ 10, 
82, 93. 1ο8, 1.8. καί γε] καὶ 19) 82, 93. το8Ὦ. καί γε ὅζο. δά 
δη. ςοπι.} καὶ τὸν Οὐρίαν Χετϑαῖον ἀπέκτεινον 8ῖλν. ΟΥτορ. ὃ 
δθλός σου Οὐρίας) Ουριας ο δαλος σε 64. ΑΙά. ΑἸεκ. ὠπέϑανε)] 
τεϑνηκε 19, 82, 93» 1ο8. ΟΟΙΩΡΙ. 

ΧΧΝ. Καὶ εἰπε--- ἄγγελον] καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυὶδ Θεοῖς. Ταδε 

᾿ ἐρεῖς] ὅδε ἐρεῖς Αττα. τ. Ατπη. Ἐά. 5ιαν. ὅτι ὧδε ἐρεῖς Θεδοτρ. πρὸς 
Ἰωδθ] τῳ Ιωαξ 64, 244. ΑἸὰ, Ατπι. τ. Απη..Εάἀ. θοῦ. πονηρὸν 
ἔξω] ταονῆρον ἐφαι ΧῚ. α ἐς 44- δοκείτω. σονηρὸν Αττῃ. τ. Ατπι. ἘΔ. 
ἀξ, ἔξω μερίμνα ϑίαν. Οἴτος. ἔξω ἐν ὀφθαλμοῖς σου] εν 
ὀφϑαλμοις σοὺ ἐςω τοό. ἐν ὀφϑαλμοῖς σου] ἐνωπιον σου 84, 935) τοϑ. 
τορὸ ὀφθαλμῶν δῖαν. Οἷἶτοφ. ἐν ὀφΞ". σου τ. ῥῆμ. τοῦτο] τὸ ρήμᾶα 
τουτὸ ἐν οφϑαλμοις σου 24ς. τὸ ῥῆμα τϑτο] τερι του ρημαῖὸς τετα 
82, 93ν.108. (οι ρ!. α τᾶτο Αγῃ: ᾿. πῇ. ἕά. ὅτι ποτὲ --μά- 
χαιρα] οτι ποτε ὅτως φάγεται ἡ μαχαιρα το. οτι ποτε μὲν ουτῶς 
241. 
36) 242, 247. Οοτμρὶ. Οδι. Νίς. Θεοῦ. καὶ ποτὲ ὅτως] ποτὲ 
δὲ ἄλλως δῖᾶν. Μοΐᾳ. φάγεται) καϊαφαγεται το, 82, 93» 108, 
163. Οοπιρὶ. ΑἸεκ.. φέρεται ς2, 236,.242. (βῖ. Νίς. 

Λιρομφαια 10, 85,.93) τοϑ: ΟοτηρΙ. κχραταίωσον τ] κραΐανωσον συ 
121) 244. (,λ4ς. υἱ νἱἀσίιγ.) ργροσντε. καὶ Οδοπα. ϑδίδν. Οἰζορ. 
τὸν τρόλεμόν σου} τον σόλμον σὺ 111. λα σου τ. Αται. 1. Αττῃ, Ἐπ, 

καὶ τοτὲ] τοτὲ δὲ τ) 71, 82, 93,) τού, 1το8, 119, 123. 

ἡ μάχαιρα } 

τὸν πόλεμόν σου εἰς τὴν] τὸν πόλεμοσ πρὸσ τὴν (Π.) 2Ζ4ς. εἰς τὴν 
πόλιν] προς τὴν πολιν 11, ΧΙ, 20, 44, ς6, γ45 98, τού, 110, 120, 123, 
134) 1445) 138, 216, 242, 243» 244) 247. ΑἸεχ. (αἴ. ΝΊς. ἐπὶ τὴν 

“λιν 82, 93. ΟΟμρΙ. δλν. καὶ κατάσπασον αὐτὴν] και καῖα.- 
σκαψον αὐΐην το, 82, 93, τοϑ. Οοπρ. κατάσπασον] κατασπα.- 
σεις ΧΙ. καὶ κραταίωσον αὐτήν] λα ΧΙ, 19, 29, 44) ἐς, τό, ό4, γι, 
93» 98, 1ο8, 110, 158, 243) 246. 247. ΑἸά., αὐτήν υἱκ.] αὐτον 1], 
γ4,), 92, τού, 120, 123, 134, 144, 236, 242. Αἴεχ. (δῖ. Νίς. τὴν 
ψυχήν σου Απτῃ. τ. Αγ. Εα. 

ΧΧΥῚ. Καὶ ἤκεσεν] καὶ ὡς ἤκουσεν Α΄τη. τ. Ατη.. Ἑά. ἡ γυνὴ 
λῆ 242. ἀπέθανεν] τεϑγηκεν 82, 93. Οὐρὶ. τεπαταγμένος ἦν 
ϑίαν. Οἶτος. Οὐρίας} α 44. 71, 82. αν. Οἴτορ.. Οὐρίας ὃ 
ἀνὴρ αὐτῆς} ο ἀνὴρ ἀντὴς Ουρειας 93. ο ἀνὴρ αὐτῆς Ουριας τοϑ. 
Οοπιρὶ. καὶ ἐκόψατο} α καὶ Ατπι. τ. Ασπι. Ἐά. καὶ ἐκόψατο τὸν 
ἄνδρα αὐτὴς} κα τ2ι. 
93» 98, τού, τοϑ, 119, 120, 123») 134) 144) 1ς8, 236, 242, 243, 244, 

84ς, 246. (ομηρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. (αε, Νίς. Ασῃ. :. Απῃ. Ἐπ. τὸν 
ἄνδρα αὐτῆς} ἐπι τον ανδρα 247. τοερὶ τῇ ἄνδρος αὐτῆς ϑιαν. αὐ. 
τῆς ΠηΑ].] αὐτῆς ΑἸεχ. 

ΧΧΨῚΙ. Καὶ διῆλϑε] καὶ παρηλϑὲ 123. καὶ ἦλθεν ΑἸεχ. ὡἧς 
διῆλθε Ατη. 1. Αγ. Ἐά. Καὶ διῆλθε τὸ τίνϑος] κα 144. καὶ δι- 

ἤλϑεν ἡ φωνὴ τοῦ πένϑας αὐτῆς δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐπίςειλε] ἤηε καὶ 
Ἄττῃ. σ᾿ Αγπὶ. Ἐά. καὶ ἀποςείλας ϑ[αν. Οῆτορ. καὶ συνήγαγεν 
αὐτὴν] καὶ ἐλαδε τὴν Βηρσαξεε τ9. ἔς; πἰῇ Βηρσαξεαι, 82, 93. (οπρρὶ. 
ἔς, πἰῇ Βηρσαξαιε, το8. α αὐΐην τς8. προσήγαγεν αὐτὴν 8αν. 
Οἴἶτον. εἰς τὸν οἶκον) ἐπι τὸν οἰκὸν 24:ς. οἶκον αὐτῷ] οἶκον αὖ- 
τὸ Αἰεχ. καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 19, 82, 93, τοϑ. (πιρί. εἰς 
γυναῖκα] γυνὴ Αττη. 1. Απη. Εά. Οεογς. ϑίαν. 
τιχτει 10.) 82, 93, τοϑ, 123. (οπηρ. καὶ πονηρὸν ἐφάνη τὸ ῥῆμα] 
καὶ ἐφανὴ τὸ ρῆμα όνηρον 247. πέφμαηι αμίσι οἱ οἱ μέγπιο Νεῖ. 

Τπίετρ. ἱσγεηαῖ "ἰδ. ὅν. οἂρ. 4ς. [πῃ Ἑἀ. Οουιρὶ. εἰξ ἱπίευιπι σᾶρ. 164. 
πονηρὸν ἐφάνη) ΤΙ. 82, 93, τοϑ8, 123. ΟοἸρῖ. ΑἸεχ, εἰς πονηρὸν ἐφάνη 
Θεοῖς. τὸ ῥῆμα) τὸ τῤῥαγμα 82, 93, 1τοϑ, 1ς8. Οοπρ. ὃ 
ἐποίησε Δανὶ δ] ροηΐς ρο Κυριου 4. ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίβ] ἐνωπτοῦ 
Κυριου το, 82, 92. Οοιῃρὶ. 

χαὶ ἔτεχεν] χαι 

1. Καὶ ἀπέςειλε] ἀπεγειλε δὲ44. Καὶ ἀπέρειλε Κύριος---εἶπεν 
αὐτῷ 1 ΜΏΡΙ ἐπίηε Τονείημε Ναιάαη σα Θαυϊά, εἰ ἀἰκὴ! εἰ ς Νεῖ. Τηἴεγρ. 

Ἱτεηαὶ }. οἷ, τὸν Νάθαν] τὸν ΧΙ, 44) ςύ, γι, 93) τοῦ, τοϑ, 110, 
123) 134} 144, 236,42, 246, 247. Οοτηρὶ. ΟΔ1. Νίς. τὸς Δαυ)δ] 
ὥρος τὸν Δανιδ τοϑ. Οοπιρ. ρὸς αὐτὸν] -- Ναϑαν 82. προς 
Δαυιδ Ναχϑαν 93. Ναϑαν προς Δανιδ τοβ. ΟοιηρΙ. καὶ εἶπεν αὐ- 
τῷ ] ὠποκρίνε. μοι ὦ βασιλεῦ νὺν κρίσιν (οτο καὶ εἶπεν αὐτῷ) Οεοτρ. 
(καὶ εἶπεν αὐτῷ, ὠποκρίνα μοι ὦ βασιλεῦ κρίσιν ταύτην,) καὶ εἶπεν αὐ- 
τῷ ϑίαν. Νίοίᾳ. εἰκίξ οἷ, τείροπαῖε παίφὲ εἰ εάϊδετε ἰἑέετα Β1οΪ. Βοδεπι. 
ἹΜεϊδηιή δ. αὐτῷ] πρὸς αὐον 1Π|, 247. “Ὁ απαγίειλον μοι δὴ 
τὴν κρίσιν Ταυτὴν 190. -᾿ αναγίελω σοι δὴ κρισιν, καὶ εἴτεν 20, οθ, 
243. “ αναγίειλον δὴ μοι τὴν κρισιν ταύτην 82, 93, 1ς8. (οπρί: 
-" ἐλάεπ), ἄμε τῆν, 121. τῆαγρ, -ἰ- αναγίσιλον δή μοὶ χρισιν ττο. ἢ, 
δάάϊιο καὶ εἶπεν αὐτῷ, ΑΙά. -ἰ ἐποκρίνε μοι ὦ βασιλεὺ νῦν κρίσιν καὶ 
εἶπεν αὐτῷ δῖαν. Οὗτος. Δύο ἦσαν] ργαεαχτῖ. γοίῥοπάε ναϊἀὲ γιαϊοίκαι 
τῆλγρ. τού. ργϑιηίττ, ομε 18. Δύο ἥσαν---ιᾷ] δυο ανδρες ἐν μιὰ 
“Τολα σῶν. 10. 

447. Οοπιρί, ΑΙεχ. Βαηὶ, ΜΙ, ἰδ, ὅο4. ΒαΗ͂Ι. δεῖ. Οταῖ. 17... ἐν τό- 

’ 

τὸν ἄνδρα] ρταεταῖτ. ἐπι ΧΙ, 29, ςς, 64, γᾷ 

ἦσαν ἄνδρες] Ττ. ΧΙ, 20, 82, 93, τοϑ, τ΄-ς8, 243» 

24. 

25. 

26. 



-- 

Οι ὧἱ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Β. 
κεφ. ΧΙΙ. 

» "Ὁ “ς΄ ἦρ Ν » ζ΄ “ “Ὁ ͵ ᾿ς κὦ Ν γ΄ . 4. πεν αὐτῷ, Δύο ἦσαν ἄνδρες ἐν πόλει μιᾷ, εἷς πλέσιος, χαὶ εἷς πένης. Καὶ τῷ πλεσίῳ ἦν ποίμ- 
3. γιὰ χαὶ βουχόλια πολλὰ σφόδρα. 

4 

2 Καὶ τῷ «πένητι ἐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἀμνὰς μία μιχρᾶ, ἣν ἐχτήσατο 
χαὶ περιεποιήσατο, καὶ ἐξέϑρεψεν. αὐτὴν, καὶ ἡδούνδη χα αὐτδ χαὶ μετᾶ τῶν υἱῶν αὐτῷ ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ, ἐχ τῷ ἄρτε αὔτ ἤσϑιε, χαὶ ἐχ τῷ ποτηρία αὐτ ἔπινε, χαὶ ἐν τῷ χύλπῳ αὐτῇ ἐχάϑευδε, 

. χαὶ ἣν αὐτῷ ὡς ϑυγάτηρ. Καὶ ἦλθε πάροδος τῷ ἀνδρὶ τῷ πλϑσίῳ, χαὶ ἐφείσατο λαδεῖν ἐχ τῶν 
ποιμνίων αὐτδ, χαὶ ἐκ τῶν βουκολίων αὐτῷ, τοῦ ποιῆσαι τῷ ξένῳ δδοιπόρῳ τῷ ἐλϑόντι πρὸρ αὐ-- 
τὸν, χαὶ ἔλαξε τὴν ἀμνάδα τοῦ “ένητος, χαὶ ἐποίησεν αὐτὴν τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐλϑόντι πρὸς αὐτόν. 
Καὶ ἐνυμώνῇ Ὁ ὀργῇ Δαυὶδ σφόδρα τῷ ἀγόρι χαὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Νάϑαν, Ζῇ Εὐρθεν ὅτι υἱὸς 
ϑαγάτου ὃ ἀνὴρ ὃ πτοιήσας τοῦτο. Καὶ τὴν ἀμνάδα ἀποτίσει ἐπ]απλασίονα, ἀ5᾽ ὃν ὅτι ἐποίς-- 

7. ἢσε.τὸ δημα τοῦτο, χαὶ δ οὗ οὐχ ἐφείσατο. Καὶ εἶπε Νάϑαν πρὸς Δαυὶδ. Σὺ εἶ ὃ ἄνηρ ὁ 
«ποιήσας τοῦτο" τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ, Ἐγώ εἶμι ᾿ χρίσας σε εἰς βασιλέα ἐ ἐπὶ 1σ- 

λει μιῷ} α μιῷ ΧΙ. εν μιὰ τολει 20, ςό, 64, γ1, 82, 93) 1οϑ, 243. 
Οοπρ. εἷς πλέσιος, καὶ εἷς τεένης] ἔπε εἰς υἱτοχυθ 71. ὁ μὲν 
«ᾳρλέσιος, ὁ δὲ ποένης. Β4Π]. Μ,. 1. εἶς. καὶ εἷς πένης] καὶ ὁ ἕτερος 

πένης ΒαῇΪ. 8ε]. 1. οἶϊ. δῖαν. 

11. Καὶ τῷ ττὐλουσίῳ ἦν] καὶ ἣν τῷ πλουσίῳ 93) τοβ. ΟοτηρΙ. ΒΑ- 

4]. 8ε]. Ἰ. εἴ, Καὶ τῷ πλουσίῳ ἣν ἄχο. δὰ βῃ. ςογη.} αἰϊολίὶ ογαπὶ 

δτέξε: ουΐκηα εἰ ὀοτινι τεμδὲ σαί ες, Ν εῖ, Ἰηϊεγρτ. Ιγεηρὶ 1. οἰ. ποίμνια 

καὶ βουκόλια} φγέρε: εἰ ἀγνιόπία ὀαμπι ὅδγι. Βαυ- Ηςῦτ. σφόδρα) 

α 98. 

11. Καὶ τῷ πένητι] καὶ παρὰ ̓ τῷ πένητι δίαν. Οἴτος. παρὰ 
δὲ τῷ πένητι δῖαν. οί. Καὶ τῷ τένητι--μία μικρὰ] εἰ ῥαιρετὶ 
αἱλι αἰπαῖ πὴ ουἱομία κπα Νεῖ. Τηϊετρε. Ἰτοη. 1. εἰ. ἄδεν) οὐκ ἣν 

εἰδὲν 29, 64. 71) 98, 119, 18,243. ΔΙᾺ. δίαν. Οἴτος. οὐχ ἣν κϑὲν 
82, 93» 1ο8. Οοπηρὶ. οὐκ ἣν 121. ΒΑΠΙ. 5ε. 1. εἶτ, οὐχ ἥν ἐδὲν 344. 
οὐ ἥν 24ς. ὧδεν ἦν δῖαν. Μο. ἢ ἀμνὰς] ἢ μνὰς 144. ὠμνὰς 
μία] κ μιᾶ 44,347. ΒΑΠ]. 8εὶ. 1. εἶ. ἣν ἐκτήσαῖο] ἦν ἐκτισάτο 93. 
ἣν ἐκτήσατο---ἐπὶ τὸ αὐτὸ] φιαπι λαόῤεδα!, εἰ πεινϊεδα!, εἰ πὰ Ἰώ, 

εἰ εμνὶ ][ἔρ οὐμς ρανεῖ: Νεῖ. Ἰρίεγργ. Ισϑη. 1]. οἶτ. καὶ περιεποιή- 

σατο] -ἰ- αὐτὴν ϑῖαν. Οἴἶτορ. καὶ ἐξέϑρεψεν] καὶ ἐξεϑρεψαν τοό. 
αὐτὴν] εαντω γ4. ἡδρύνθη} συνετραφὴ 10, 82) 935 τοβϑ. (Ομ. 
ΒΗ]. δεῖ. 1. οἷς. ηϑρυνϑὴ (πιεπάοίε) 64. ηἡνϑρυνθὴ τοῦ. ἰϑύνϑη (Πς) 
π20. ιδρυνϑη 134. ηνδρυνϑὴ 243. ΑἸά, καὶ μετὰ τῶν υἱῶν] και 
μέϊα τῶν τεχνων 19, 82, 93») 1ο8. (οπιρὶ. ΒΑΠ]. 8εὶ. 1. οἷς. καὶ μετα 

σον υἱὸν 242. α χα! 24). ἐπὶ τὸ αὐτὸ] α 29, 98, 121, 243. κατὰ 
το αὐτὸ 82, 93. 108. ΟοπηρΡ!. ἐκ τοῦ ὥρτου] ρτϑεπηῖττ. καὶ 74) τού, 
134) 144,242. απὸ τὰ ἀρτὰ 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ΒαΠ]. 8εὶ. 1. εἴ. ἐκ 
τοὺ ἄρτε-- ἔπινε] καὶ ἐκ τῷ αρτὰᾷ κᾶὶ τὰ τοοτηριου αὐτοῦ ἡσϑιε καὶ 
ἔπτινε 44. ἐκ τοῦ ἄρτου αὐτοῦ] καὶ του ἄρτου 2 36. α ἄντου 121, 
134) 144, 242. ἤσθιε] ἡσϑιίε 93. ἐἔκτῇβ τοτηρὶξ αὐτῷ] αὐτα 
542. ΟοπΊΡΙ. ἀπὸ τοῦ τοτηρίε αὐτῷ ΒΑΏΙ. εἶ. 1. οἶς, “ε οαἰΐες Ν εἰ. 
Τηΐετργ. γε. 1. οἷς, ἔπινε] ἔπινον 121. ὡς ϑυγάτηρ] -᾿ αὐτου 
82, 93, 1οϑ. ΟΟμρΡΙ. καὡς τ21. ΑΙά. 

ΙΝ. Καὶ ἦλθε] ηλϑὲ δὲ 82, 93. τοϑ. Οοπηρ!. πάροδος) οδοι- 
πορος 10, 82,93, τοϑ. Οοπιρί. Β4Π]. 8εὶ. 1. οἴ. ξένος ΒΑ]. Μ. 1. οἷξ, 
τίς πάροδος δῖαν. Οἷἶτορ. τίς ἐξ ὁδῷ 8αν. Μοίᾳ. τῷ ἀνδρὶ τῷ 

πλεσίῳ} προς τὸν ανδρα τὸν πλδσιον 10, 82, 93; τοϑ. Οοπί. ΒαΗΪ. 

δεῖ. 1. εἴ, τω τλδσιω 24ς. ΒΑΠ]. Μ. Ι. εἶτ, καὶ ἐφείσατο λαξεῖν] 
καὶ οὐχ ἐξέλετο λαξεῖν ϑ8ἰᾶν. λαξεῖν] ῥρταπηῖτε. του 82. Οομηρὶ. 
« αὐτὴν ἰπῖος ὕησος Αἰεχ, ἐκ τῶν ποιμνίων αὐτῇ] εκ τοῦ ποιμνίου 
αὐτου 82. Οοπλρ]. ἔς, ἔπε αὐτε, το. Βαῇὶ. δε}. 1. οἴἴ, ἐκ τε ποιμ- 

γιου ἑαυτοῦ 93. 4ε ὅγε: ουϊεμί αΥ »βαγαπε γεῖ. Ιπἴεγργ. Ιγϑη. 1. οἶζ, 

ποιμνίων αὐτθ] ποιμνίων αὐτῷ, ΟΠ} αὐτῷ ἴῃ οἰαγαέξ, τηΐπογθ, ΑἸοχ. 

καὶ ἐκ τῶν βουκολίων αὐτὰ] καὶ τοῦ βακολιου αυτα 82, 93. και εκ τὰ 
βεκολιου εαυτου τοϑ. καὶ ἐκ τῇ 5 βακολίου αὐτὰ Οὐρὶ. κα 134. ΒΑῇ]. 

ϑεὶ. 1. οἷς. εἰ φε ρτερί δες δοώπι μονα γεῖ. . Ἰαίετργ. ἵγεῃ. 1. οἴ. τῶν 

βουκολίων αὐτῇ} α 247. αὐτὰ 2] αὐτῷ ΑΙεχ. τὰ ποιλσα!] τῳ 

ποιῆσαι ΠΙ. καὶ ποιῆσαι 82, 93. 108. ΒΑΠ]. δεῖ. 1. οἷ, τοῦ τσοι- 

ἢσαι--πρὸς αὐτὸν 1 εἰ ἵαεετε ἀφίβίε -Φνεῖι. [ρίσεργ. Ιτεῃ. 1. οἷ. εἰς 

κοΐησιν τοῦ ἀρίςον τῷ ὁδοιπόρῳ τῷ προσελϑόντι πρὸς αὐτὸν διἀν. τῷ 
ξένῳ ὁδοιπόρῳ) τῳ ανδρι τῷ ξενῳ 82, 93. 1ο8. Οοπιρί. ΒαΑΗ͂Ϊ. ϑεὶ. 1. εἷς. 

ὑδοιπόρῳ) Ρυαεποτε. τῷ ΧΙ, ςό, 64, ττ9, 158, 243. 246. κα 121) 247. 

Α]ά. ΑΙοχ. τῷ ἐλϑόντι 1] τῳ 11, Χ1, 64, ττο, 121) 1ς8, 244. 

ΑΙά. τῳ ἡχοντι (ᾶς ἴῃ) 82, 93» 1οθ. Οοπιρὶ. ΒΑ4Π]Ι. 8εὶ. 1. οἶς. Βα- 

Ὦει τῷ ἴῃ οἰαγδθς. πιποσο Αἰσχ. καὶ ὶ ἔλαθε] ἀλλ᾽ ἔλαξε Οεογρ. ϑῖαν. 

χαὶ ἔλαξε δζς. αὰ ἤπ. σοηλ.} αἱ 58. τὸ 5 πένητος] ΡΓαεΠλΪτς, τα ἀνδρος 
8., 93» τοϑ. Οοτρρὶ. καὶ ἐποίησεν) καὶ ἔϑυσεν ΒαήΙ. 8εῖ. Ἰος. οἶς 

καὶ ἐποίησεν ὅζο. δὰ 8ῃ. οοπι. 1 καὶ ἡτοίμασεν αὐτὴν εἰς ἄριςον τῷ 

νος. ἢ. 

ὠνδοὶ τῷ ἐλθόντι πρὸς αὐτόν. δῖαν. Μοΐᾳ. εἰ ργαραναυΐέ εἰδοι λονεϊπὶ, 

φιμὶ νεπεαί αὐ (ε. Ψαυΐϊς. καὶ Ἐποίησεν αὐτὴν] καὶ εϑυσεν αὐτην καὶ 

ἐποιῆσεν το. καὶ εϑυσεν αὐΐην καὶ ἐποίησεν ἀὐυτὴν 82. (108. υἱ νὶἀ6- 

τὰγ.) ΟοΠΊΡΙ. καὶ εϑυσεν αὐτὴν Ὀ18 93. εἰ σρροίμἱ! Ν᾽ εἴ, Τηίεγργ. Ἱγδη, 

1. εἴ. αὐτὴν] 44, 64, 745} τού, 120, 134, 236, 244, 247. (αἴ. Νίς. 
Ἄτη). Εά. ἔδεσμα Οεοτς. ἄριρον ὅ51ν. Οἷἶτορ. τῷ ῳ ἀνδρὶ 25] τῷ 

ὁδοιπόρῳ ϑ[ν. Οὗτος. τῷ ἐλθόντι 29] τῳ εἰσελϑοντι 44, 74, 92, 
:ο6. πωρὸς αὐτόν Βπ4].} , ΒαΠΙ. δεῖ. ἰος. οἷ. -Ἐ ἔδεσμα Απη. Σ. 
Ἔ βρῶμα (εἰδειηι) ἰερῖεπιὶ Οοαά. ϑεγρῖ. , 

ν. Καὶ ἐϑυμώϑη ὀργῇ} 1γαίμε οἱ σιμεσι Ν᾿ εἴ. Τηίοτρτ. Ιτεπ. 1, οἷς. 

ὀργῃ]} α 82, 93,245. ΒαΠ]. 8ε}. 1. εἰς. ροηΐξ ροίξ σφοδρα το8. (οπιρὶ, 
ὀργῇ ---ἰνδρὶ] Ἰμάϊκεδίίοδε Ῥαυϊά ᾿ἀάνεγίμι ἀοπιΐκεπι ἐωνι πὶπεὶς ΝΡ. 

ὀργῇ Δαυὶδ] ὁ Δαυιδ οργη 123. ὁ Δαξὶδ ὁ ὀργῇ (δι. Νίο. Δαυὶδ 15] 
α 719 246. Δαυὶδ σφόδρα τῷ ἀνδρὶ} τῷ ἀνδρὶ σφόδρα Δαυὶδ ΑΙεχ. 
Ῥαυϊά [ (ρον ἦονείπονι ἐλ ΐκπι ναϊάε, γει. Ἰηΐετρε.. ἵγεῃ. ἰος. οἷ. σφό- 

ὅρα τῷ ἀνδρὶ] τῳ ανδρι σφοδρα 447. τῷ ἰνδο!}] ἐπι τὸν ανδρᾳ 
82, 93) 1ο8, 122. (οπρὶ. Οεοῦρ. δ.ᾶν. Οἴἶγορ. α Βαῆϊὶ. δεῖ. ἰος. 
οἶς. ἐπὶ τὸν ἄνδρα (τᾶτον) 8ϊαν. Μοίᾳ. καὶ εἶπε Δαυὶ δὴ εἰ δὲχίε 

γεῖ. Ιπτεῖρυ. Ἷσεη. ἰός. οἷϊ. Δαυὶδ 25] α 44, 82, 93, 1ο8. (οπιρῖ. 

Βαῇ!. 8εῖ..1. οἶς, λέγων τό, 5.46.0 ἋΖῃ Κύριος] ζῶν Κύριος Οεοτὴ. 
δῖαν. Ζῃ Κύριος δε. δὰ ἢπ. σοηι.} Κιυλ! Τονπῖημε, φμοπίαπι βαρ 
"πογδϊς ΟἹ ζονιο 1116 φκὶ ζεῖ ἄος : Νεῖ. Τηῖετρτ. Ιγθη. 1. οἷς, ὅτι υἱὸς 

ϑανάτου) α ὁτι 242. ἄξιος ϑανάτου ἐςὶν Βα]. Μ. 1. εἰς. ὅτι υἱὸς 

Θανάτου ἄζο. δὰ ἤπ. σοπλ.} οτί αξιος ὁ ἀνὴρ ὁ ποιησας τοῦτο ϑανάτω 

το. ἔς, πῇ ϑανάτε, 82, 93. ΒΑΠ]. 85εἰ. 1. οἶς, ὥς, ἤἥπε ρήπιο ὃ, τοϑ. 
ὅτι, ἄξιος ἐςὶν ὁ ἀνὴρ ὅτος τοῦ ϑανάτου ὁ ποιήσας τοῦτο. ϑἷᾶν. Οἴτοσς. 

υἱὸς ϑανάτα} αξιος ϑανατου ΧΙ, 246.5 -Ἐ εριν 121. ΑἸΙά. Ατηι. σ. 
Ἀγπι. Ἐπ. εογσ. δ᾽αν. Μοίᾳ. αξιος ϑάνατου ἐςιν 1 ς8. ὁ εἰνὴρ] 
κα 236, 242. Βαἢ]. Μ. 1. οἰξ. τῶτο] τὸ ρῆμα τᾶτο (ῆς νεγ. 7.} 121. 

ΝΙ. Καὶ τὴν ἐμναδα---τὸ ῥημα τοῦτο ἱποϊυ.} , (βαθεῖ ἴῃ πηᾶγρ.) 
12τ. εἰ ουΐϊεμέαπε γεάάε φμαάγωρίωμη ῥγο εὸ φιοά γεοῖ! γαδξᾳπι ἦος, 

Ψεῖ. Τητεγργ. [γορ. ἴος. οἷξ. ἀποτίσει) αποτισεται ιτοϑ. Οομρρὶ. 

αποτησει 134. ἐπ]χπλασίονα] εἐπ]απλασιον 111, 44, 74, 929 τού, 

120, (121. πιᾶγρ.)} 123, 134, 1442 236. τετραπλασιονώ 82, 093. 

Ομεγίο. 11. 280. Βαῇὶ. 8ε1. Ἰος. οἷἶξ., τετρωπλώσιον (πρὶ. ΑἸεχ. 
“ριωρίμπι ϑγύ. Βαι- Ηεθγ. νϑ᾽ ὧν ὅτι ἐποίησε] ὅτι ἐποίησε ϑἷαν. 
Μοίᾳ. αν ὧν ὅτι ἐποίησε τὸ βημ.) ανϑ' ἐποιῆσεν τὸ ρῆμα 24ς. 

ὅτι ἐποίησε! κα οτι 82, 93, 108, (121. πιᾶΥρ.} 123, 244. Οοηηρὶ. ϑίδν. 

Οὔἶιορ. οτι ἐποιῆσας 216.τἩϑ τὸ ῥῆμα τῶτο} τὸ ὥραγμὰ τῆτο τ0, 
82, 93. 108. ΟΟπιρὶ. ατὸ ρημὰ 436. ὅτως 8]αν. Οἴἶτορ. καὶ 
περὶ οὗ] καὶ ὑπερ οὐ 82, 93, 1ιο8. Οοπιρί. κα καὶ Αἴ. 1. Ατσηχ. Εά. 

ὅτι δίαν. Μοΐᾳ. εἰ 2) ἐο φμοά Νεῖ. Ιηϊετρτ. [τεη. 1. οἴ, καὶ περὶ 
οὗ-ττ-ὸ ποιήσας τοῦτο ἴῃ ςοπ|. {64.] α οὐπὶ ἱπίεπηθά, 226.2 ἀκ ἐφεΐ- 

σατο] οὐκ ἐφισατο (6) 121. ποι ρερεγοῖε ρβαμρεγί, Μεῖ, Τηῖοτρ. Ιγϑη, 
1. εἷϊ. 

ΨΙΙ. Καὶ εἶπε Νάϑαν πρὸς Δαυὶδ] Εἰ αἰ! αὐ σι Ναιΐσπ; Υεῖ. 
Ἱπίεγρτ. Ιγεη. 1. οἷ. Σὺ εἶ ὁ ἀνὴρ] σὺ εἴ βασιλεῦ ΒΑΕ]. 8εὶ. 1. .οἷϊ, 
ὁ ποιήσας τῶτο] ὃς ἐποίησας τᾶτο Ατπι. 1. Ατπ.. ΕἘά. τῶτο]) ταυτα 

24ς. τορημᾶ τῆτο 247. τάδε λέγει] ὧδε λέγει Ατστη. 1. Απη. Ἐά. 
τάδε σοι λέγει ϑίαν. Οἴἶτος. Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ] α Κύριος ΧΙ. 
ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ] κα 29, 98), 243. Ἐγώ εἰμι 15] εἰμι 82, 93, 1τοϑ, 
Οοπρὶ. Ομιγίοῇ. ν.2. Ἐγὼ εἶμι το, δὰ ἤἥη. οοπλ.} Εζο ψηχὶ 6 γὲ- 

ξεπι Μιρεν 17,αεἰ, εἰ ερο ἐδεγανὶ τε ἠε πιαπὰ ὁ ανο Λιρ τ. Ἐγώ εἰμι ὃ ὃ 

«ρίσας σι] ἐγὼ εἰ μὴ ἐχρισα σε οϑ, 243. ἐκ ἔχρισά σε ΟΒτγίο, υἱ. 
᾿ γ31. ὃ χρίσας σε) ἐχρισα σε ζ6, ό4, 82, τοϑ, 110. 244. (οπιρὶ, 

ΑΙά. Ομιγίοε ν. 2. 85ϊ4ν. Οἴἶτογ. ος ἐχρισα σε (υἱ νἱάεῖιις 74» 120, 

121.) 246. Αττη. 1. Αση, Ἐὰ. Οεοῦζ. ἐχρεισα σὲ 93. εἰς βασι- 
68 



᾿ς ποηι πὶ ἐπὶ, ΔΡΔΡΓ. 
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7243, 24ς. Αἰά, ϑδίαν. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

᾿ ΚῈ Φ, χη, 
᾿ ΄ Ν ΄ ν Φ »΄ ΄ ἶ 

ραὴλ, χαὶ ἐγώ εἰμι ἐῤῥυσάμην σε ἐκ χειρὸς. Σαδλ. Και ἔδωχά σοι τὸν οἶκον. τ8 χυρίου σα, χαὶ 8, 

ν ΕΣ ΠΣ, ἐγ τῷ χό ἡ ἔδωχά σοι τὸν οἶκον Ἰσραὴλ χαὶ Ιόδα' χαὶ εἰ τας γυγαιχὰς τὰ χυρίου σοῦ εν τῷ χολπῷ σδ, χᾶϊ εὐὼ θ ᾿ ἰ 
“ ὶ ε 2 ΄ Ν ΄ “ »" “ 

μιχρόν ἐς!, προσϑήσω σοι κατὰ ταῦτα. Τί ὅτι ἐφαύλισας τὸν λόγον Κυρίου, τ ποιῆσαι τὸ 
φῶ ρ»““" Γ φ 2 ’ ϑ ς ᾽7 " . ᾿ς ρῷ 

ππονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὖτ ; τὸν Οὐρίαν τὸν Χετ]αῖον ἐπάταξας ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ τὴν. γυναῖχα 
ρ ρ 3.ϑ. 2 3 4 ες." 3 ᾽’ -ρ μ᾿ ᾽ 

αὐτῷ ἔλαξες σεαυτῷ εἰς γυναῖχα, χαὶ αὐτὸν ἀπέχτεινας ἐν ῥομφαίᾳ υἱῶν Αμμὼν. . Καὶ γὺν οὐχ 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ξ' τ ν᾽ ᾿Φῳ 9.20 » 9᾽ ἢ ω ξ ὃδΖ ΄ . ᾿, ξλ ξ Ἁ 

ἀποςήσεται ρομφαι!α εχ τὸ Οἰχοῦ σου εως αἰωνος, ἄν ὧν οτι εξδύενγωσας μὲ, χαὶ ελᾶθες τὴν 
. ΡΞ δ 9 »" ΄ ΄ ΄ 3 2 ΧΣ) 

γυναῖχα τῇ Οὐρίου τῇ Χετ]αίου, τῇ εἶναί σοι εἰς γυναῖκα. . Τάδε λέγει Κύριος, ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐξε-- 
: “Το - Ζ . “ἢ 3.ϑΝ ) 7 Ν, 2 

γείρω ἐπὶ σὲ κακὰ ἐκ τοῦ οἶχα σα, χαὶ λήψομαι τὰς γυναιχᾶς σου χατ ὀφϑαλμᾶς σδ, χαὶ δώσω 
μὋ 2 -Ἦ ᾽ Ἁ ρ ἰδ 3 ξ΄ “Ξε, 4 ΄ Φ . 

τῷ πλησίον σου, καὶ χοιμηϑήσεται μετὰ τῶν γυναικὼν σοῦ ἐναντίον τὰ ἡλίου τότε. Ὅτι σὺ 

ἐποίησας χρυξῆ, χἀγὼ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐναντίον “σαντος Ἰσραὴλ, χαὶ ἀπέναντι τοῦ ἡλίου ; 
Ν Ν ρ»" ΄ ε ’ »" στ ς Ν «Ψ ’ ν Ν ., 

τότε. Καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ Νάϑαν, Ἡμάρτηκα τῷ Κυρίῳ" καὶ εἶπε Νάϑαν πρὸς Δαυὶδ, Καὶ 

λία] κα εἰς ΧΙ, 29, 44. 54. 98, 244. ΟΒιγίοί. 1. οἶς. Απη. τ. Απῃ. Εά. 
μαθεὶ εἰς ἱπ παγίς. πΐποτε Αἰςχ. εἰς βασιλείαν ϑϊαν. Οἴἶτορ. ἐπὶ 
Ἰσραὴλ] ἐπι τον Ἰσραηλ 93, το. Οομρ!. Ομιγίοίξ. ἰος. οἶς. ἐπὶ τὸν 
λαὸν μου Ἰσραηλ 247. κα Ομιγίοίε, νἱ!. γ3{. ἐπὶ πάντα ᾿Ισραὴλ 
Ατην. ἘΔ. ἐν Ἰσραὴλ 8[αν. Οἷἶτος. καὶ ἐγώ εἰμι} αὶ εἰμι 445). τού, 
120, 123) 134) 144, 242. ΑΙ. 1. Αγη.. ΕἘά. καὶ ἐγὼ εἰ μὴ 243. 

κ24ς-. ἐγώ εἰμι ἐῤῥυσάμην] ἐγὼ ἐξελεξαμην 19.) τοϑ. Οοπηρὶ. ἐγω 
ἐρυσαμὴν 52, 74,336. ἐγὼ ἐξειλαμὴν 82,93. εγὼ εἰ μὴ ἐρυσαμὴν 
98. εγὼ εἰμι ὁ ρυσαμένος 121. ἐγώ εἰμι ὁ ἐρῤῥυσάμενος ΑἸὰ. ᾿ἐξειλό- 

μην ΟΒιγίοϊι ν. 2. νἱῖ. 231. ἐῤῥυσάμην] ῥγαεγαΐτι. καὶ 1ς8, 244. 

ὃς ἐῤῥυσάμην 246, 247. ἐῤῥυσάώμενος Θεοῦ. ὁ ῥυσώμενος ὅ8[αν. 
ἽΜοΐ. ἐκ χειρὸς] ἐκ χειρῶν Ατηϊ. τ. Αγπι. Εά4. ἴθογρ. 

ΨΙΠ. Καὶ ἔδωκά σοι---κυρίου σε 1] εἰ ἀεάϊ εἰδὲ ονππία φμα ἐγαπὶ 

τὸν οἶκον 13] τὰ ταντὰ το, 82, 93». τοβ. ΟἸγ- 
οἵ. ν. 2. τᾶντα τὰ ΟἸνγίοί. νἱϊ. 731. τὸ χυρία σε 15} . 71- 

καὶ τὰς γυναϊκας---κόλπῳ σΒ] καὶ ἐν τῷ κόλπῳ σε ἔδωκα τὰς γυναῖκας 

τὸ κυρίου σα (οὐ χαὶ ἴῃ οδαγδές. τηΐπογε) ΑἸοχ. δἰ κχογός ἐδδέιως πα 

βλυσι ἐμῶν ἀρξάϊ Ατηδτ. καὶ τὰς γυναῖκας---δωκά σοι 29} αὶ συπὶ 
ἱπτεστηεά. ΟΠ γος. ν. 2. νἱῖ. 7231. καὶ τὰς γυναίκας τοῦ χυρίε σε) 

α 134. τὰ κυρίᾳ σε 2} αὐΐα 44, 829 93, 1ο8. ΟοπηρΙ. ἐν τῷ κόλ- 
πῳ] εἰς τὸν κολπον Χ], 29, 56, 71) 93. 98, 1οϑ, 110, 1 ς8, 243. (πρὶ. 
τὸν οἶκον 29] καὶ πάντα τὸν οἶκον Ο γίοίξ. νἱϊ. 731... τὸν οἶκον Ἰσ- 
ρα" λ] τον Ἰσραὴλ 44) 74.» τού, 120, 134, 144γ)247. Ατγτι. τ. ΑἸπῇ. Ἐά, 
αἴογιηι ἔρήας 17,αεἱ Ατηδτ. Ἰσραὴλ] Σαὲλ ΟΠτγίο. ν.2. Ἰ1ώ- 

δα} Ιεδὰν 44.) 74.) τοῦ, 134. καὶ εἰ μικρόν ὅς. αἀ ἤη. σοπ).} εἰ 4, 

βαμεα {ιπὶ, ααγίείαπι εἰδὲ, Ατλοτ. καὶ εἰ μικρόν ἐς!] ἢ μικρον ες! 
ΧΙ. χαὶι εἰ ολιγὰ σοι ἐξὶν 10, 82, 939) 1ο8. (οη!ρὶ. ΟΠ γγίοίε ν. 2. 

ἢς, ηἰῇ σοι ἦν, Ομγίοίς. νἱϊ. 731. εἰμι ἔτι (ῆς) 242. καὶ εἰ μικρόν 
σοι ἱςὶ ΑἸά. Οεοτγρ. ϑ'αν. Μοίᾳ. καὶ εἰ μικρὸν ἢ Ατη. 1. γι. Εᾳ.1 

ἢ εἰ μικρὸν τοῦτό ἐςι δῖαν. Οἴἶγορ. προσϑήσω] ρτεοπηῖ, καὶ ΧΙ, 
τό, 71, 98, 119) 158,243. τοροσϑήσω σοι] αὶ σοι 445 74.» τού, 120, 
134) 242. τροσέϑηκα ὧν σοι Ομιγίοῖ. ἰος. εἰζ. τροσϑήσω σοι 

᾿κατὰ ταῦτα] δᾶναι τυροσϑήσω πρὸς ταῦτα καὶ ἔτι. δῖαν. Οἴἶτορ. 
κα]ὰ ταῦτα ]) και ταυτα 11. καϑὼως και ταύΐα 19. κα]ὰ ταυὖτό (0) 

52. χαϑῶως ταὐτὰ 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. ΟΒιγίο. ν. 2. ὡς ταῦτα 
ΟἈγγίοίξ. νἱῖ. 7231. τότῳ μέτρῳ (εβάεπι πλεπίαγα) Αὐπη. 1. στη. Εά. 
πρὸς ταῦτα ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. 

ΙΧ. Τί, ὅτι] καὶ τι ΧΙ, 144. Ργδιηῖ. καὶ ςςγ) κό, 64» 71) τς, 

α τὶ 74, τού, 120, 134) 247. κα ὅτι ΑἸοχ. 
καὶ ἱνατὶ Αττη. 1. Ατηγ. Εά. Τί ὅτι--ν ὀφθαλμοῖς αὐτῷ] καὶ τί 
ἐποίησας τὸ πονηρὸν ἐναντίον με ΟἾΓΥΓΟΙΣ, ἰοο. εἶς, Τί ὅτι ἐφαύλι- 

σας καὶ οτι ἐξεδενωσας 19. καὶ τι ὁτι εζεδενωσας 82, 93. (το8. 

τρᾶγρ. ἐφαυλισα;.) Οομιρὶ. ΟἸγ οἵδ. ν. 2. Εἰ φκάγε ῥγὸ πίλιϊο δμαιβὶ 
Ἀπιδτ. καὶ τί ἐςὶν ὅτι ἐφαύλισας Οεοτρ. ἐφαύλισας) ἐφαυλησας 

442. (αἵ. Νίο. τὸν λόγον Κυρίου] τὸν Κυριον 19, 82, 93) 108. 
Ομεγίοῇ. 1. οἶς, Φονιίπητι Απιθτ. τῷ ποιῆσαι] α τὰ 29.) 98. τῇ 
κοιησαι---ὀφθαλμοῖς αὐτῷ} κι γάσενες ποφμλογ ἐπ σου ῥεόξε εἦμς ἢ Ατηθτ. 
ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῇ] ἐν οφϑαλμοις Κυρικ 64, 246. ΑἸά, 
82, 93») τιοϑ8. ΟΟπΠΊΡΪ. ἐϑώπιόν μαι ΟἸτγίοί. 1. εἶ. τὸν Οὐρίαν] τὸν 
γὰρ Οὐρίαν ϑῖαν. Οἷἶτορ, τὸν Οὐρίαν---ἐν ῥομφαίᾳ 1] πατάξας 
Οὐρίαν τὸν Χεταῖον ἐν ῥομφαίᾳ Θεοῦ. ἐπάταξας] απεχΐεινας 44, 
γ4,) 92) τοῦ, 120, 123») 1345) 144) 236, 242. (αἵ, Νίαο. εφονευσας 
121. σὺ Ατηι. 1. Ατη. Εά. ἐν ῥομφαίᾳ 15] “" υιων Ἄμμων 236. 

Ἔ υΐιν ον (Π0) Αμνων 242. καὶ τὴν γυναῖκα--ἶἦν ῥομφαίᾳ 29] 
α οὐαὶ ἱπιεγηιθά. 144. σεαυτῷ] ἑαυτῷ Ομιγίοίε. 1. οἷς. σύ σοι 

Ασα. 1. Ἀπη. Ἐά, αὐτός σοι Οεογξ. σεαυτῷ εἰς γυναῖκα] εἰς 
᾿γυναικῶ σεαϑΐω 121. Αἰά, καὶ αὐτὸν] καὶ τῶτον τὸν Οὐρίαν ϑίαυ. 

ἐνώπιον ἀυτὰ 

Οἴεορ. 

{μι ΤΩ ς πορ γπ0γ16 γογεγ:. Διηῦγ. 

Οὔἶτορ. καὶ αὐτὸν δις. δὰ ἤη. ςοπι.} α 44. ΟΠ :γίοῖ. ν᾿ 2. 
᾿Αμμών] υἱῳ Αμμὼν 11. υἱὸν ᾿Αμνόν 242. 

Χ. οὐκ ἀποςήσεται) οὐχ ἐξαρϑησεται 19, 82, 93. (τοϑ8. πιᾶγρ. υἱ 

ἘΔ.) Οοπιρί. ΟἸγγίοί. 1. οἷ. ἀπορήσεται] τεϊφυά υἵχυς δὰ νετί, 
Ὠυ}0.5 οδρίεῖ5 αἷς. ἀείαηϊ : Ἰηϊογοίἀογιιης ἀπο ξο 118, 242. ἀποςήσηται 
ϑιαν. Οἷἶτορ. ῥομφαία ἐκ τοὺ οἴκου σε} ἐκ τὰ οἰκξ σε ρομφαια 44. 
ἕως αἰῶνος] εἰς αἰωνα 19. τὸν ἀίωνα 82, 93. εἰς τὸν αἰωνα τοϑ. 
Οοπιρὶ. ΟΒεγίοίε. ἰος. εἰ. ἀνθ᾽ ὧν] ἐνεκὲν τετα 19, 82, 93, τοϑ, 
Οοηλρὶ. κα 247. ἐξεδένωσας με} αὶ με]], τ21:. τὴν γυναῖκα) 
α τῆν 98. τὰ Οὐρίου] , του 19) 64» 74.) 98, 1τοβ, 121, 1349) 18, 
426. Ο(οτρὶ. (Αι. Νίς. Ορεις 93. τῷ Οὐρίε ὅζο. δὰ ἔῃ. ςοηι.] 

α ΧΙ. τοῦ ΧετΊαίξ ὅς. δὰ ἤπ. ςοπ).} αὶ 71. τῷ εἶναί σοι] σε- 
αυτῳ 10, 82, 93ν 1ο8. (οπιρὶ. α του 64, 24ς. τῇ εἰνᾶι σὲ 74, 134} 
144. τοῦ εἶναί σοι εἰς γυναῖκα] εἰς γυναῖκα ἑαυτῷ Οεοτγρ. ϑ[αν. 
εἰς γυναϊκα) καὶ εἰς το, 93. ΟΟΠΊΡΙ. 

ΧΙ. Τάδε λέγει] ὧδε λέγει (υἱ τεφυεπῖοτ) Ατὐπι. τ. στ. ἘΔ. 81αν. 
δὰ ἐγὼ] α ἰδὲ )γ1. ᾿Ιδὲ ἐγὼ ἐξεγείρω] καὶ δὲ ἐξεγερω 

19. δὲ ἐξεγερω το. ἐξεγείρω] ἐγειρω ΧΙ, τό, γ1, 1ς8, 246. ἐζε- 
γέρω 445 55» 74γ.92) τού, 120, 1235 1442. 236. (οπ!ρ]. (αἵ, Ν!ς. ΟΒτγ- 

(οί. 1. εἶτ, Ατπ). τ. Ασπι. ΕἘά, ἐξεγειρῶ (ῆς) 93. ἐπὶ σὲ], 44, 74, 
τού, 119, 120, 1345 144.- ἐπὶ σὲ κακὰ] κακα ἐπὶ σε 247. ἐπὶ σὴ 
κακὰ ἐχ τῷ οἰκου σε] κακὸν ἐκ τῷ οἶκε σα δῖαν. Οἷἶτος. χαὶ λήψο- 

μαι} , καὶ 44. καὶ λήψομαι---ὀφθαλμές σου] αὶ ουπὶ ἰηιοτηηοθά. 

ΓΟ 

νιν 

247. τὰς γυναϊκάς σε κατ᾽ ὀφϑαλμές σα] τας γυναικας ἐνώπιον σα 
190. κατ᾽ ὀφϑαλμές σΒ] ἐνωπιον σα 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. καΊα τεῦ 

οφϑαλμες σε 1:8. καὶ δώσω] -- αὐτας 82, 93. 1ο8, 123. (ΟΠ. 
ἐγαντίον) ενωπιον (ῇς ςοπὶ. {ε4.) 82, 93.» 108. Οὐοπρί. εναντιου 134. 
ἐναντίον τῷῇἪ ἡλίου τότ} ἐν τῷ ἡλίῳ τδτῳ 24). τὰ ἡλίου τότε] τοῦ 
λᾶου ΤΕτ 121]. 

ΧΙ]. εείξ τοζτιηὶ σογητπᾶ, 1 ς 8. 

πίαρ ἐμ ζει ἦος ἱπ οσεμἶο, ΑτΑΌΓ. σὺ ἐποίησας] οὗ ἐποιησας ΧΙ. 

λσυ δ, τ2ι. ΑΙά. κρυδῃ} κουδδὴν ΧΙ], 20, 44» ξζ) τύ, 715) 7) 

92, οὅ, τού, 119, 120, 123, 1345 1447 236, 243, 244. 24ς, 246, 247. 
ΑΙεχ. αι. Νίς. ἐν κρυπίῳ 82, 93, τοΒ. Οοπιρί. ΟἸγγτοῖϊ. ν. 4. 
χῶ γὼ] ἐγὼ δὲ 82, 93, τοβ, Οοπιρὶ. ΟΙγίοί 1. οἷς. Θεοτσ. καγὼ 
- Ἰσραὴλ] καγω ἐναντιον τρανῖος Ισραηλ τατο τὸ ρημα τοιησω 44. εἰ 
479 αείαπε ἦος σενόπισι οοναηε οηϑὶ 7 αεὶ, Ατὴθτ. τὸ ῥῆμα τοῦτο δζς. 

δὰ ἤη. οοιη.} ἐν τῷ φανερῷ Οτγγίοίε, ἴος. οἷϊ. ἐναντίον] ενω- 
πιον 71. Ἰσραὴλ) ῥχαπιῖττ. τὰ (6. καὶ ἀπέναντι] καὶ εναϑιον 
64, 123. ΑΙ4ά. καὶ ενωπιον 829 93, τιοϑ. (οπλρί. καὶ ἀπέναντι τῷ 
ἡλίου τότε} α 71. εἰ ἐπ κοι ρεῦζω (οἱ: ἀκήως Ἀτηθτ. τῇ ἡλίου τότα] 

τατε τοῦ ἡλιοῦ 11, ΧΙ, ςό, οϑ8, τού, 119, 120, 134) 144) 236, “40, 

247. ΑΙεχ. (δῖ. Νὶο. κα ταοτὰ 74. τοῦτο (ἢς) τῷ ἡλίπ 24ς. 
ΧΙ]. τῷ Ναϑαν] πρὸς Ναϑὰν 29, 71, 82, 93. 98, τοϑ, 1:8, 

243, 247. ΟορΙ. Ἡμαρτηκα] ἥμαρτον Βαῆ]. Μ,. ἰϊ. ὅος. ῷ 
Κυρίῳ] τῷ Κυριῳ μου τοϑ. πρὸς τὸν Κύριον Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. 

πρὸς τὸν Κύριόν με 8ιαν. Οἷἶτορν. πρὸς Δαυὶδ] α 71, 247. Καὶ 
Κύριος] α χαὶ ο8. δ8ίαν. Οἴψῃρ. καὶ ὁ Κύριος Βαῇὶ. Μ. 1. οἰ. Καὶ 

Κύριος δζο. δά ἔπι, “οι. ΤΟκομίαπι ρα πίμμϊε ἐεγ αὐβυϊε ον ρετοα- 

παρεξίξασε] ἀφειλετο το.(τοβ. 
τρᾶγρ. οἱ ΕΔ.) Οομρὶ. ΒαΠ]. δεὶ. 1. οἷτ, ταρεδιασε ς2. ἀφειλε 82, 93, 

247. ὠφηκέ σοι Οοηῇῖτ, Αροῖ. 11. 1). οαρ. 18. τσαρήνεγκε ΒαΗ]. Μ. 
Ι. εἴ. τὸ ἁμάρτημα σα} τὴν ἁμαρτίαν (οἠες. Αροῇξ. 1. εἶς. σα τὸ 

ἁμάρτημα ΒαΏ]. Μ. 1. εἶς. τὸ ἀνόμημα σα ΒαῇΙ. 58εἰ. 1, οἷς, ργαεπιίες. 
πὸ σξ Αττὰ. 1. Αστη. Εὰ. -ξ εδάθηι σεογρ. δϊαν. Οἷσοῦ. ἐ μὴ 
ἀποϑάνης] ρταπιῖτ. καὶ τοϑ, 123. καὶ σὺ μὴ ἀποϑάνης Οοπιρί. [α- 
Ῥεῖ οὐ ἴῃ οἰιγλέξ, πήμοσε Αἷςχ. ργδβηγϊτς, ϑάρσει, Οοιιι, ΑΡ. Ι. εἰξ. 

Ὅτι σὺ ἐποίησας χρυξῇ ] φκο- 

τῶ 

9. 

ΙΟ. 

11. 

12. 

13. 



Ἀπ ἈΠ 

-- -. «αὐ - 

Ὁ νκερρξ, ς Ω ἀρ τες μάννο: 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ “Β. 
ΚΕΦ. ΧΙΕ 

14. Κύριος παρεδίξασε τὸ ἁμάρτημά σου" οὐ μὴ ἀποϑάνης. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

᾿ παρωξυνας 44) 52. 

᾿ λίσϑη] καὶ εἰσελθὼν ἐκαϑευδὲν εν σαρικὼ 109) 82, 93, 108. 

᾿ϑραυσε] και ἐπαΊαξε 82. 

Πλὴν -ὅτι πταροργίζων ““αρώργισας 
τοὺς ἐχϑρᾶς Κυρίου ἐν τῷ ῥήματι τὅτῳ, χαΐ γε ὁ υἱός σου ὃ τεχϑεῖς σοι ϑανάτῳ ἀποθανεῖται. 
Καὶ ἀπῆλθε Νάϑαν εἰς τὸν οἶχον αὐτῶ" χαὶ ἐσράυσε Κύριος, τὸ πταιδίον ὃ ἔτεχεν ἡ γυνὴ Οὐρία 

τϑ Χετ)αίε τῷ Δαυὶδ, χαὶ ἠῤῥώςησε.. Καὶ ἐζήτησε Δαυὶδ τὸν Θεὸν περὶ τϑ παιδαρίε, χαὶ ἐνή- 

ςευσε Δαυὶδ νηςείαν, καὶ εἰσῆλθε χαὶ ηὐλίσϑη ἐπὶ τῆς γῆ. Καὶ ἀγέςησαν ἐπ᾿ αὐτὸν οἱ ἀρεῦτ 

ἼΠΕ τ οἰχου αὐτῷ ἐγεῖραι. αὐτὸν ἀπὸ. τῆς γῆς, χαὶ οὐχ ἠσϑέλησε, χαὶ οὐ συνέφαγεν αὐτοῖς 

ἄρτον. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐδδὸ ὅμῃ, χαὶ ἀπέϑανε. τὸ πχιθάριον' χαὶ ἐφοδήϑησαν οἱ δδ- 
λοι Δαυὶδ ἀναγίεῖλαι αὐτῷ, ὅτι τέϑνηκε τὸ. παιδάριον, ὅ ὅτι εἶπον, δὲ ἐν τῷ τὸ παιδάριον ἔ ἔτι 
ζῇ » ἐλαλήσαμεν πρὸς αὐτὸν, χαὶ οὐχ εἰσήχεσε τῆς φωνῆς ἡμῶν" χαὶ πῶς εἴπωμεν πρὸς αὐτὸν ὅτι 

τέϑνηχε τὸ πταιδάριον, καὶ πποιήσει χακά . Καὶ συνῆκε Δαυὶδ ὅτι οἱ παῖδες αὐτᾷ ψιϑυρίξουσι, 
χαὶ ἐνόησε Δαυὶδ ὅτι τέϑνηχε τὸ παιδάριον" χαὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτϑ, ἘΠ τέϑνηχε 

τὸ παιδάριον ; χαὶ εἶπαν, Τέϑνηχε. ἡ 
Ν» Ν ε ᾿͵ ΠΣ »““ ν.,» Ὁ 3 

χαὶ ἤλλαξε τὰ ἱμάτια αὐτᾶ, χαὶ εἰσηλϑεν. εἰς 

ϑάρσει, οὐ μὴ ἀποϑανεῖς. Ἰδι4. 118. 11. σαρ. 22. καὶ μὴ ὠποϑάνης 
Ἀπῃ. 1. Ασῃγ. Εά4. οὐκ ἔχεις ἀποθανεῖν δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΙΨΝ. Πλὴν ὅτι} α οτι 71. πλὴν ετὶ 1 ς8. τ ροργίζων παρώρ- 

γισας} ταροζυνων τραρωξυνας 11, 74.» 92, πεν 1219 1237) 134. 144, 
“16, 44ς. ΑΙά. Αἰεχκ. (αῖ. Νς. Αὐπ. 1. Ασπ). Ἐά, ϑίαν. Μοίᾳ. 

παροξύνων παρυξυσας. ςς. παρωξυνων παρωξυνας 
τού, 120, 247. παροξυσμῷ παρώξυνας Οεοῦῃ. παροξύνων ἐν παρ- 
οζυσμῷ 8ϊαν. Οἶτορ. τοὺς ἐχϑρὲς Κυρίε] τοῖς εναύ]ιοις Κυριον ΧΙ, 
295) 46, 246. εν τοις υπεναύιοις τον Κύριον 19) 93» 1ο8. (ουηρὶ. ἔς, 

ἢπα τον, 64, 244. τοῖς ἐναττιοις Κυριξ 71) 243. τὸν Κυριον ἐν τοις 

υπεναύϊιοις Β2. τῆς εναΐιες Κυριξ οϑ, Ι 1 (8. τὸ ἐχϑρες σε τ2ι. ΑἹά. 
Κυρίου] του Κυριου 24ς. ΑἸεχ. ἐν τῷ βήμαῖϊ:] ἐν τω λογὼ το, 82, 

93» 1[ο8. Οοπηρ. τάτῳ] τᾶτο (Πς) 134. καί γε ὁ υἱός σε] καὶ 
ονιος σΒ 82,03. 108. ΟΟΙρ]. (εογρ. δῖαν. Μοίᾳ. ὁ υἱός σε Ατη). 1. 
Απη. 4. καὶ ἰδὲ ὁ υἱός σου 8ϊαν. Οὗτος. ὁ τεχϑείς σοι] ο τικῖο- 
μένος σοι 82, 93, 108. (οπιρί. ὃς τεχϑησόμενος ἐςί σοι Αττῇ. 1. 
Αταηι. Εά. ὃς ἐτέχϑη Θεοῖς. ὁ τεχϑεὶς ἀπὸ σοὺ ϑῖαν. Οἶτορ. 9κα- 
νώτῳ] 247. ϑϑανάτῳ ἀπαϑανεῖται] πιογίείεσ. ΑτΑΡτ, 
ϑανεῖται) ἀποϑανεῖε 134. 

ΧΥ. εἰς τὸν] ἐκ τὸν (ῆς ππεπά.) 93. 

᾽ 
απο- 

αὐτῷ} αὐτῷ Αἰεχ. καὶ 
ἔϑραυσε Κύριος] ἐπαΐαξεν ο Θεος 10, 93. 

(τοϑ. τπᾶγρ. υὐ 4.) Οοηρ. Κύριος] ὁ Θεος 1ς8. τὸ παιδίον] 

το παιδαριον 445 74, 925) τού, 150, 123, 1347γ144. 1.58, 236,24, 247. 
Αἰ. ΑἸεχ. σαι. Νίς. δ ἔτεκεν] οὗ ἔτεκεν 24ς. Οὐρίου] ρῥγα- 
τηϊτῖ, του ΧΙ, 24ς. Ουρια 247. Οὐ. τοὺ Χετῖ. τῷ Δαυὶδ] α 44. 

τοὺ Χετ]αίου)] α 11, ΧΙ, 20, ςς, ς6, ό4, 82, 93, 98, τοϑ, 119, 121, 
:ς8, 243, 2447γ243. 246, 247. ΟΟμρ]. ΑἸά. Αἰεχ. Αὐγῃ. 1. Ἄστη. Εά. 

Οὐεοτρ. δίδν. καὶ ἡῤῥώςησε!] καὶ ηρωςησε (74. υξ νἱάετιτ.) τού. 

καὶ ἤρρωςει 82, 939 108. (πρὶ. 

ΧΥῚ. Καὶ ἐζήτησε] καὶ ηξιου το, 82, 93. τοΒ. ΟΟπρΙ. τὸν 
Θεὸν] τὸν Κύριον 49, 93, 1οϑ8, 243. ΟΟπρὶ. Ργαπηῖτε, καὶ πρωτῆσε 
247. παρὰ τὰ Θεξ Αἴπ). τ. Ατπη. Ἐά. περὶ τοῦ παιδαρίου) ὑπερ 
τε παιδίου 19, 93» 108. Οπιρὶ. τσερι τε τραιδὲς 82, τοό,247. καὶ 
ἐνήςευσε Δαυὶδ νηςείαν] εἰ 7εὐκπανὶ Τανϊά επί Μ αἷρ. Δαυὶδ29} 

α 44. 71. νηρείαν] νηρείᾳ 8ῖλν. καὶ εἰσῆλθε δες. δὰ δπ. ςοπ).] 
ἐ: ἱπρτεας (ξονγίη, ἡαοκὶ (μρεν ἐειγαιι. ΨΪρ. καὶ εἰσήλϑε καὶ ηὐ- 

καὶ ηυ- 
λισϑὴ καὶ ἐχοιμηϑη ἐν σάκκῳ 447 1ο6. καὶ ηυλισϑὴ εν σάκχω 24. 
καὶ ἱνέδυσεν εἰς σάκκον ἔκειτο κάτω ἐπὶ τῆς γῆς ϑῖαν. Οἴἶτορ. ηὐ- 

λίσϑη] -Ἐ ἐν σάκκῳ ΧΙ, 29, ςς» 56, 64, 715) 98, 110.) 18, 243» 244. 
246. -Ἐ καὶ εκοιμηϑὴ ἐν σάχχω ς2, 74, 93, 140, 123, 134 216, 247. 
(τ. Νίο. Ἐ καὶ εκοιμηϑὴ 144. ΑἸεχ. ἔπεσεν Ατη!. 1. Αστη. Ἐά. 
Ἑ καὶ ἔκειτο δῖαν. Μοῷ. ἐπὶ τῆς γῆ] ἐπι τὴν γὴν 19, 29, 82, 
93. 1τοβ, 24ς. (οπρρὶ. 

Ο ΧΥΨΙΙ. Καὶ ανίςησαν-- ἀπὸ τῆς 4δ..} α οὑπὶ ἱπίεγπιεά,. 236. 
ἀνίςησαν ἐπ᾽ αὐτὸν] προσηλϑὸον 19, 82, 93» 108. ἐπανεςῆσαν προς αυ- 
τον τό. εἰσῆλθον πρὸς αὐτὸν 8]αν. 
123) 1345» 144, 247. Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. (δῖ. Νῖο. 
6οι} οἱ παῖδες ( νυ) ΑΥπ). 1. αἰφας. Ασπῃ, Ἑά. 

“Ἑ προς αὖον το, 82. (οπιρί. “Ἐ ἐπ᾽ αὐον 44, τού, 120, 123, 134» 
144, 247. ΑΙεχ. Οαῖ. Νίς. -Ἐ εὶς αὖον 93. τὰ οἰκε αὐΐων προς αὐῆον 
χοβ. καυτα 121. Ατπὶ. 1. αἰδίαιε οπηηθβ. Αττη. Ἑά. ἐγεῖραι αὖ- 
τὸν] ῥτατηϊῖ, τοῦ 19.) 44) 74» 93, 108, 120, 123, 134. (οπιρὶ. ΑἸοχ. 
Οἱ. Νὶς. κα αὐῇον 82. πὸ τῆ; γῆς] ἐδ! τῆς γῆς 247. λ ΑΙΠῚ, 1. 

« ἤ 

οἱ πρεσθύτε- 
οᾧῷ ΝΜ φΦ. οὐ 

δὰ οἰχου αὐτϑ8] 

ἐπ᾽ αὐτὸν} α Πἷο 44, τού, 120, 

Καὶ ἀνέςη Δαυὶδ ἐχ τῆς γῆς, χαὶ ἐλέσατο, χαὶ ἠλείψατο, 

τὸν. οἶκον τϑ -Θεδβ, χαὶ προσεκύνησεν αὐτῷ, "καὶ 

Ατπι. Ἑά. καὶ οὐκ ἠϑέλησε] καὶ οὐκ ἐδελετο 82, 93, 1οϑ. (πὶ. 
Ὁ ἐγεῖραι ἀπὸ τῆς γῆς Αται. τ. Αγπι. Εά. καὶ οὐκ ἐξέλετο ἀναρῆναι 
δϑίαν. Οἷἶγορ. καὶ 4] α οὐ (Ὠδθρίυγ ἴῃ πηᾶγρ.. 80 αἱ. τη.} τοό. καὶ 

οὐ συνέφαγεν αὐτοῖς ὦρτον] εδὲ συνεδειπνησεν αρτον μετ᾽ αὐων 10, 85, 
935 1οϑ. Οοπιρὶ. συνέφαγεν αὐτοῖς} ἔφαγεν μετ᾽ αὐτῶν Ατπ). 1. 
πῃ. Ἐά. δῖαν. Μοίᾳ. ἔφαγον μετ᾽ αὐτῶν Οεογς. ἐγεύσαῖο μετ᾽ 
αὐτῶν ϑῖαν. Οἴτορ. ἄρτον] ἀρτω 24ς.᾿ 

ΧΥΠΙ. Καὶ ἐγένετο] και ἐγενηϑὴ 29, τό, γι. 

γετο δὲ 82, 93, τοϑ. Οορ. Καὶ ἐγένετο---ἱδόμ,] καὶ ὡς ἐγένονἷο 
ἑπ]α ἡμέραι δῖαν. Οὗτος. ἐν τῇ ἡμέρα τῇ ἢ ἱδδόμῃ] α ἕν 29, δύ, 71, 
158. τη ἡμερῶ ἐκεινὴ τηδὲ εἐδϑομη 93. καὶ ὠπέϑανε) κα και 44, 93. 
Θεοῖς. ἀποθανεῖν Ατηὶ, 1. Αἴτ. ἕά. τὸ παιδάριον 19} τὸ τζα!- 
διον (ἔς υρίᾳυς 'π μος ς8ρ.) 82,93, τοβ. Οοα!ρί. οἱ δῶλοι Δαυὶδ] 
οἱ τχιδὲς Δαυιδ 10, 82) 93; 108. οι δὅελοι αὐτε 24). ἀναγγεῖλαι) 
απαγίειλαι 19) 445 74. 82) 93) 1οϑ8, 120, 123) 134, 236,247. Ο(ομπιρὶ. 

(αι. Νὶς. τὸ παιδάριον 45] τὸ τταιδιον το. ὅτι εἶπον] οτι εἶπαν 

11, ΧΙ, 64, γ4.. 120, 1345» 1445 158, 216, 244) 24ς, 246, 247. ΑἸοχ, 
(δῖ. Νίο. λεγοῖἧες 19, 82, 93, 1ο8. (μηρί. εἶπον γὰρ δῖαν. ὅτι 
εἶπον ὅτε. δὰ ἔη. ςοῃη.] ιδὲ εαν εἴπωμεν αὐτῳ οτι τεϑνηκε ποιηρει κακὰ 
καϑὼως εἰπωμὲν αὐτῷ οτι ζῃ καὶ οὐκ εἰσηκεσε τῆς φωνὴς ἡμῶν 44. 
Ἰδὲ] ργασπαῖττ, οτὶ ΧΙ, 74, 244.͵ν ᾿Ιδὰ ἐν τῷ ---ὅῃν] οτι ετι τε παιδια 
Φωνῖος 195) 82, 93, 1ο38. Οοτῃρί. δου ἐν τω παιδαριω ζην 1ο6. δου 

ετι τὸ παιδάριον ζὴν τς8. ἰδὲ ἐν Τῷ ἔτι ζὴν τὸ παιδάριον ΑἸεκ, ἕως 
ἔτι ζῶν ἣν τὸ παιδάριον Ατπ. Εά4. ἢς, ἤπε ἔτι, Ατιη. 1. 

παιδάριον ἔτι ζῶν ἦν Οεοτρ. δ5[λν. Μοίᾳ. ἰδοὺ ἔτι ἥν τὸ παιδάριον 
ζῶν ϑῖαν. Οἰἶγορ. ἐν τῷ τὸ τυαιδάριον ἔτι] ἐν τῳ ετι τὸ παιδάριον 
11, ΧΙ, 29, 98, 119» 121) 123, 236, 243, 247. Ολῖ. Νῖς. ὥς, πΙἢ ἐν 
τὸ, 24ς. ετιεν τω τὸ παιδαριον ςς, ς6,246. ἔτι ζῇν] α ετι 74, 120, 

1245) 144. ἐλαλήσαμεν} ελλαλδμεν 190. εἐλώλεμεν 82, 93, τοβ. 
Οὐοπιρὶ. ἐλαλήσαμεν πρὸς αὐτὸν} α 5[αν. Οἶτορ. 
τὸν 19} “ τοῦ ἐγειραι αὐἶον ἀπὸ τῆς Ὑγη: 10, 82, 93. 

αὐΐον τοϑ. κα προς 247. καὶ οὐκ εἰσήκασε] καὶ οὐκ ἢκδε 10, 93. 

Οοπιρὶ. καὶ πχϑὲ 82. χᾶι βκ ἤχϑσε τοϑ, 1190. Αὐπη, 1. Αγηι. Εα, 
Θεοῦ. εἰσήχεσε] ἡσηκεσεν 24... τῆς φωνῇς] τὴ φωνὴ 2Ζ4ς. καὶ 
τὼς] καὶ νυν εῶν 82. τὼς νὺν 5Ιαν. εἴπωμεν] εἴπομεν (14:1. υἱ νἱ- 

ἀεῖωγ.) Ατπ). 1. Αση. Εά. Οεογρ. ϑῖαν. καὶ ποιήσει χακα͵ καὶ 

γέ ἐποιῆσεν ἡμῖν καχὰ 24ς. κα και 247. κακά] κακιαν ΧΙ. 

ΧΙΧ. Καὶ συνῆκε--ψιϑυρίζουσι] και εἰδὲ Δαυιδ τες ταιδας αὐτὰ 
οτι' ψιϑυριζασι το, 82, 93, τοϑ. (πρὶ, ὅτι οἱ παϊδες--- τὸ παιδά- 
ριον 1 5) οτι τεϑνηῆκεν τὸ πσαιδαριον 24ς. αὐτῷ τ΄. εἰ 23. αὐτῷ (ς 

οοπι. {ε4.) ΑΙεχ. ψψιϑυρίζουσι] ψηϑυριζεσι ιοό. υποψιϑυριζουσι 
ἐψιϑύριζον 514ν. Οἴἶτος. καὶ ἐνόησε] καὶ ἡσϑητο 19. καὶ 

ΠΣ 82, 93, τιοϑ. (ὐοηρὶ. χαι ἐνενοῆσε 123. Χᾶϊ ἐπέγνω 247. 

κα καὶ ΔΙ, 1. Δαυὶδ 297]. 7.1. δῖαν. Οἴτορ. καὶ εἶπε) λέγοι 

Οεογρ. καὶ εἶπε--τέϑνηκε τὸ παιδάριον 29] αὶ οὐπὶ ἰπιογπηοά. 246. 
καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐοις Δανιδ 44. 

τρὸς τοὺς παῖδας αὐτῷ: α ξό, 24ς. πρὸς αὐτὲς 94. Εἰ τέϑνηκε) 
οτι τεϑνηκε τό, 247. λει 24ς. ϑῖδν, καὶ εἶπαν) καὶ εἰπὸν 44) 93, 
98, 1οϑ, 123. (ὐοπηρῖ. ΑἸά. 

ΧΧ. Καὶ ανέςη] καὶ ἀναςὰς ϑῖαν. Οἴτορ. 

τῆς γὴς 93. τοῦ, 123, 247. (ΟΠΙΡΙ. 

82, τοϑ. Οὐιηρὶ. καὶ ἔχρβεισατο 93. καὶ ἠλλειψαῖο τού. ϑίαν. 
Οὔἶτορ. καὶ ἤλλαξε] καὶ εἰλλαξε 9. τὰ ἱμάτια αὐτῷ} τον. 
ἱματισμὸν ἀντ 82) 93) 108. ΟΟπιρί, τὰ ἐμαἤνα ἑαντὰ 134). 144. 

λ ἐγενέϊο 44. εγε- 

3 λοε ἣ 
ἰδοῦ ὅτε τὸ 

᾿ ᾿ 
ὥρος ἄυ» 

Ἔ του ἐγειραι 

ἐχ τῆς γ5.} ἄπο 

καὶ ἠλείψατο) καὶ ἐχρισαῖο 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

Καὶ εἶχαν οἱ τταῖδες αὐτῷ «πρὸς αὐτὸν, Τί τὸ ἑῆμα τοῦτο ὃ ἐποίησας ἕνεχα τῇ “παιδαρίου , ἔτι 

ζῶντος ἐνήςευες καὶ ἔκλαιες, καὶ ἠγρύπνεις, καὶ ἡνίχα ἀπέθανε τὸ πταιδάριον, ἀγέςης χαὶ ἔφαγες 

ἄρτον καὶ χέπωκας: Καὶ εἶπεν Δαυὶδ, Ἔν τῷ τὸ παιδάριον ἔτι ζῆν ἐνήςευσα καὶ ἔκλαυσα, ὅτι εἶπα, 

τίς οἶδεν εἰ ἐλεήσει με Κύριος, καὶ ζήσεται τὸ “παιδάριον ; Καὶ γῦν τέϑνηχεν, ἱνατί τοῦτο ἐγὼ 

νηςεύω ; μὴ δυνήσομαι ἐπιςρέψαι αὐτὸν ἔτι , ἐγὼ “πορεύσομαι πρὸς αὐτὸν, καὶ αὐτὸς οὐχ ἀγα- 

ςρέψει πρὸς μέ. Καὶ παρεκάλεσε Δαυὶδ Βηρσαξεὲ τὴν γυναῖχα αὐτῷ, χαὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν, 

χαὶ ἐκοιμήϑη μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέλαδε χαὶ ἕτεχεν υἱὸν, χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῷ Σαλωμὼν, 

καὶ Κύριος ἠγάπησεν αὐτόν. Καὶ ἀπέςειλεν ἐν χειρὶ Νάϑαν τῷ προφήτε, χαὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνο-- 

μα αὐτῷ ᾿Ιεδδεδὶ, ἕνεχεν Κυρίά. Καὶ ἐπολέμησεν ᾿Ιωὰξ ἐν Ῥαξξαν υἱῶν ᾿Αμμῶν, χαὶ χατέλαξε 

τὴν πόλιν τῆς βασιλείας. 

ἐν Ῥαξξᾶϑ. χαὶ χατελαξόμην τὴν πόλιν τῶν ὑδάτων. 
Καὶ ἀπέςειλεν Ἰωὰδ ἀγγέλους πτρὸς Δαυὶδ, καὶ εἶπεν, ᾿Επολέμησα 

Καὶ γῦν συνάγαγε τὸ χατἄλοιπον τῇ 
μω -ωῷ2 ρ δ «Ψ Ἂς ΄ 3 

λαβ, χαὶ ππαρέμξαλε ἐπὶ τὴν πόλιν, χαὶ προχαταλαξδ αὐτὴν, ἵνα μὴ -προχαταλάξωμαι ἐγὼ τὴν 
Ζ΄ - ρ᾿ ἂν» ’ὔ » 3 9. », Ν ΄ Δ ὶδ ΄΄ Ν λ Ν "2 ΄ 

αολιν, χα! χληϑὴ τὸ ογομᾶ μου ἐπ αὐτὴν. Και συνηγᾶγε Δαυιὸ “σαντα τὸν λᾶον, ΧΑ! ἐπορεῦ-- 

φῷ φῷῴ Φ Φ. 4“. 

καὶ εἰσῆλϑεν τ᾿ --αὐτῷ 19] α οὐπὶ ἱπιεπηεὰ. 82. εἰσῆλθεν 2] ηλθὲν 
φεῷ φῴῷ Ἁ 

οἶκον αὖτ] οἶκον αὐτὰ ΑἸ]ά. καὶ παρέἔϑηκαν δις. δὰ ἤη. 247. 

οοπ).7 121. Οοπιρί. παρέϑηκαν] παρεϑηκεν 1. παρέϊεϑη 10, τοϑ. 

παρἤεϑηκαν 93: αὐτῷ ἄρτον) κα ᾶρτον 71. αὐΐω ἄρτος (93. πιεπά, 

[οτίαπ ρῖὸ ἀρτους) τοϑ. κα αὐΐω 24. ἔμπροσϑεν αὐτὰ ἄρτον Αττη. τ. 

Ἄπῃ. Βα. 
ΧΧΙ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπον 445 93; 98. ΑΙ4. καὶ εἰπὸν αὐΐω τοϑ. 

Οοπιρί. πρὸς αὐτὸν] α τοϑ. Οοπιρί. Ατη. 1. Τί τὸ] τί ἐςι τὸ 
Ἄπη. 1. Αγ. ΕἘά, ΤΙ τὸ ῥῆμα τοῦτο] τις ο λογος ἔτος 10, 82, 93, 
τοϑ. Οοπιρὶ. κα τὸ ῥῆμα τᾶτο 8ϊαν. Οἷἶτοσ. ὃ ἐποίησας] ον πεποι- 

ηκᾶς 10, 82, 1ο8. Οοπιρί. ὧν πεποίηκας (Ης) 93. ἕνεκα ] ἐνέχκεν 
ΧΙ, 44, 64. 123, 1ς8. ΑΙεχ. ἕνεκα τοῦ τραιδαρίου ; ἔτι ζωγ]ος] ετίὶ 

γαρ τὰ ταιδιε ζωδος το, 82) 93» τοϑ. (οΠΊΡΪ. ἔτι ζῶνος} ργα- 
γα, οτι ὅς. ΑΙά. ῥγατηϊ. ἐπὶ 244. οτι ζωνῖος 54ς. ΑἸεχ. ὅτε ζῶν 

ἦν Ατη!. 1. Απη. Ἑά. ὅτι ὅτε ζῶν ἦν ἔτι Θεοτρ. ὅτι ἔτι φῶών]ος 
τῷ παιδαρίε ϑῖλν. ΟΥπος. ὅτι ἔτι ὄνος τῷ παιδαρίᾳ ζῶνἶος ϑαν. 
ἽῬΜοίᾳ. ἐνήξευες] ἐνηξευσας 24ς.  ἐνήςενες καὶ ἔκλαιες} ἐκλαιες 
και ἐνήςξευες 121. ΑἸά. καὶ ἡγρύπνεις] α Οοπιρί. Ατπι. τ. ΨυΪς. 
καὶ ἡνίκα] ἡνίκα δὲ Οεοτρ. δίαν. Μοίᾳ. καὶ ἡνίκα ἀπίϑανε) και 

ὡς αἀπεϑανε 82, 935 τοϑ. (οὶ. ἀνέςης καὶ ἔφαγες) ἤης καὶ 
Αγαι. Ἐά. Θεός. καὶ σὺ ἀναςὰς καὶ ἔφαγες ϑ8ϊαν. Οἴτορ. ἔφα- 
γες ἄρτον] -Ἐ καὶ ἐπιες οινον ΧΙ. βεδρωκας αρτον το, 82, 93, 1οϑ. 
ἄρτον] , Ἀπ. :. Απῃ. Εάὰ. χαὶ πέπωχας] ροϊεα ἀεϊεϊιπ) ΧΙ. 

-Ἐ οἶνον το, 108. (οπιρὶ. κα 44. 
ΧΧΙΙ. Ἐν τῷ---ζην} ετι τὸ παιδια Φωνῖος 195 82, 93. τοϑ. Οοπρὶ. 

ἐν τῷ τὸ παιδάριον] ἐν τω παιδαριω το6. ἔτι ζῆν] ἔτν ζὸν (ἅς) 24ς. 
α τι Διὰ. τ. Απῃ. Εά. δῖαν. Οὔἴτορ. ἐνήςευσα ) ἐνηφευον 10, 82, 

Ὁ3) 108. Οοπρρὶ. καὶ ἔκλαυσα] και εἐκλαίον 19), 82, 93), 1ο8. 

Οοπιρ. ὅτι εἶπα] ον! εἰπὸν 82, 93, 1ο8. (οπηρ.0 ΤῚς οἶδεν] 
τις εἰδὲν 11. ρταρτηϊῖ. οτε 74. εἰ ἐλεήσες μὲ] ὅτι ἐλεησέίμαι (ἢ) 
93. ὁτι ἐλεησει μὲ 247. κα εἰ ϑαν. εἰ ἐλεήσει με ὅτο. δὰ ἤη. “οῃ). 
εἰ ἐλεησε; μὲ τὸ παιδιον 82. εἰ ἐλεήσει με Κύριος] ἐλεήσει Κύριος 

ἈΑπη. τ. Ατηι. Ἑαὰ. 

ΧΧΙΠ. Καὶ νῦν τέθνηκεν] α 82. γυν δὲ τεϑνηκε τὸ παιϑαριον 93, 
108. Οοτηρ]. νὺν δὲ τεθνηκεν 123. ϑίαν. Μοίᾳ. -" τὸ παιδαριον 247. 

ΑΙεχ. νῦν ὅτι γε τέθνηκε Αττῃ. 1. Απῃ. Ε4. καὶ νῦν ἤδη τέθνηκε 
δῖαν. Οἷἷιος.  ἵνα]ι---γηςεύω] ινα, ουν νηξευσω τοϑ8. ἵγαΐ, ὧν νης εὖύ- 
σὼ ἐγώ Οοπιρί. ἐγὼ ἵνατι νηςεύω Αττη. τ. Αγπν. ἘΔ. ἵνα, νῦν νη- 
ςεύω ἐγώ Θεοτρ. καὶ ἵνατί μοι ἔτι νηςεύειν δῖαν. Οἴἶτορ. εἰς τί μοι 
γηςεύειν ϑῖλν. Μοᾳ. ἕἵνατι τῦτο] λα τϑτὸ 93. ινα, ατὼ 1ς8. 
ἐγὼ νηςεύω] οὐγηςεύω ἐγὼ (ἔξ. ῥτο ουν νης.) 93. εγὼ νηξευσὼ 110, 247. 
νηςεύω; μὴ] νηςεύωμὴ (ῆς : μη ἰοήρίυπι εἷς ἔπροῖ ταίυγαπι.) 144. 
μὴ δυνήσομαι] -[- ἐγω 64, 244. ἢ δύναμαι ϑίαν. ἐπιςρέψαι αὐτὸν] 

αὐῇο ἐπιςρεψαι ἢ]. ὙΤ. 64. ῥγατηῖτε, τὰ 93. τὰ ἐπίςρεψαι αὐῇο τοϑ. 
Οὐμηρί. αὐτὸν 157 αὐῖο (τοό. οοττεέζιιπι εχ αὐὖον ΔὉ εαά. τ.) 123, 
447. ΑΙεχ. αὐτὸν ἔτι; ἐγὼ] αὐον οτι ἐγω ΧΙ. αὐῇο. οτι ἐγω 244. 
ἔνι] α 93. Οοπιρί. δεῦρο Αττῃ. τ. Αστῃ. ἘΔ. δίαν. ἐγὼ τορεύσο- 
μα!] ἐγω πορένομαι 44, 74» 120, 134) 144,.216. (αῖ, Νίς, ργαεγηϊ, 
οτι 64. ΑΙά. Θεοῖς. οτι ἐγὼ πορευομαι 123. Ὀῥτγξτηϊῖ. καὶ Ατηι. 1. 

ἐγὼ γὰρ πορεύσομαι ϑῖδλν. Οἴτζορ. αὐτὸν καὶ αὐτὸς] αὐτὸ και αὐῖο 

το6ό. καὶ αὐτὸς] αὐὖος δὲ 82, 93, τοβ. Οοπηρὶ. δῖαν. Μοΐίη. α και 
44). καὶ αὐτὸς δίς. δὰ ἤπ. ςοπι.} ἐῶ σνίεπι πρα γουεγίείων ἀα πε. 

ἂ 
Απιδυ. ἀναρρέψει] ἀναςρεῷει 74. 

ΧΧΙΨ. Καὶ τυαρεκάλεσε] καε παρακαλεσαι 93. 
246. Βηρσαξεὲ] τὴν Βηρσαΐξεαι 93, τοϑ. Βηρσαξὲ Αττη. 1. τὴν 
Βερσαδὲ τος. Βηρσαδεὼ ϑ[αν. Οἶτορ. ἘΒηρσαξιῶ ϑ8ίαν. Μοί. 
Βηρσαξεὲ τὴν γυναῖκα] τὴν Βηρσαξεε γυναικα ΧΙ, 71) 246, 247. ΑἸά, 
τὴν Βερσαξεε γυναῖκα 98. κα τὴν 121. Βηρσαξεὲ τὴν γυναῖκα αὖ- 
15] τὴν γυναῖκα αὐτῷ Βηρσαξεαὶ Οοπρὶ. τὴν Βηϑσαδεὲ γυναῖκα 

αὐτὰ Αἴεχ. αὐτῇ 15] αὐτου Δαυιὸ 546. εἰση λϑε] ἐλάλησε 
19, 85, 1οβϑ. ελαλησαι 93. εἰσηλθε πρὸς αὐτὴν) εἰσῆλθε μετ᾽ 
αὐτῆς εἰς τὴν κοίτην αὐτῷ ϑῖΑν. Οἴτορ. τυρὸς αὐτὴν] προς αὐῇον 
24357247.. ἐκοιμήϑη) κοιμαἦαι τ9, 82, 93. 108. μετ᾽ αὐτῆς] μετ᾽ 
αὐἷπ το, 82, 93» τοϑ, 247. καὶ συνέλαδε] καὶ συνέλαξεν ἐν γαςρὶ 
Βηρσαξία ϑίαν. Οἴτορ. ὄνομα αὐτῷ} ὄνομα αὐτῷ ϑῖαν. Σα- 
λωμὼν] Σαλομὼν (11. εχ σοιτ. {εὰ ροΐξεα υἱ ἴῃ ΕΔ.) ΑΙά. Σολομων 
44, τού, τς8. Οοπιρὶ. δῖαν. Σαλωμ 24ς. Σολωμὼν Απη. 1. Σω- 
λωμὼν Οεογρ. 

ΧΧΝ. ἀὠπέξειλεν)] ἀπεγαλχεν ΧΙ. ργατηϊ. ὁ Κύριος Οοτς. 
καὶ ἐκάλεσε ὅτε. δὰ ἢπ. σοπ1.} εἰ τοεαυΐ! ποπίση ἐ7μ6) «ἰπιαῤίδὶς οπεῖπο. 

Ψυρ. ἰ[εδδεδὶ] Ιδεδει 11. (ς ς. οοττ. δ αἱ. π.)} Ιδδεδὶ 20, 121, 
244. ᾿Ἰεδδαιδια 82. [Ιεδδὶ 95. Ἰεδδειδια 93. [εδιδια τοϑ. (πρὶ. 
1εδδεδει το. εἰς βασιλεα ἀφωρισμένος Ἰδεδὴ τς 8. [Ιεδδει 24ς. 1σϑι- 
δια 24). ᾿ἸΙεδιδία ΑΙεχ. κα Αὐπι. τ. ᾿Ιεδεδὲ (1π πηᾶγρ,. εξ ἱπιογργείατίο 
γοοΐς, δ ἐγιν ἠγαπημένος Κυρίῳ.) Ατπι. ΕἘά. ἕνεκεν Κυρίς] ἐν λογῳ 

Κυριου ΧΙ], 19, 29, ς 5) τύ, 64, 71, 82, 93,) 98, 1οϑ, 110, 121) 1ς8, 

243, 24ς, 446. (οπιρὶ. ΑΙ4, ὅτι ἔλαδε τὸ ῥῆμα Κυρίᾳ δῖαν. Οἰΐξτορ. 
ῥήμαῖι Κυρίε δίων. Μοίᾳ. τὸ φμοά εἰϊίρεγει ει Ζοπείπες. Ψαυϊσ. 

ΧΧΥῚ. ἐν Ῥαδξαὰ9)] τὴν Ραδδαϑ' (ῆς ςοπι. 1ὲ4.) 82, 93, τοϑ. 
Οοπιρὶ. περὶ Ῥαδξαϑ' (ῆς σοι. {ε4.) δῖαν. Οὗτορ. ΨῬαξξαϑ] 
Ῥαξαϑ 1Π|. (ἢς ἰηῖτα 445 71) 74, τού, 1ς8, 24:ς. Ατη,. τ. Αγ. Εὰ.) 
Ῥαξααϑ (ῆς ροῆει) 226. Ῥαξδὰπ (ῆς νεῖ. 29.) σδοῦρ. κατέ- 
λαξε} τροκα]ελαδετο Χ], το, 82, 93, το8. Οοπιρὶ. καϊελαδετο ςό, 
64, γῖ, 1109 121) 1ς8, γ46. Αἰά. 

ΧΧΨΝῚΙ. καὶ εἶπεν] λέγων 82, 93, τοϑ. οπηρ. ᾿Ἐπολέμησα] 
πεπολεμηχα 19, 82, 93, 1ο8. (πρὶ. ῥγαπλῖτ. καὶ σεοῖρ. ἐν 
Ῥαξξὰ 9] προς Ραξαϑ' τοό6. προς Ραδδαϑ' 120, 134, 144,24}. ΑἸεχ. 
ὥρος τὴν Ῥαδῦ.ϑ' 123. ρος Ῥαδααϑ 236. ἐπὶ Ῥαδαϑ Αγσῃι. 1. 
Ατπι. Εά, Ῥανιυὼπ Θεοῦ. καὶ καϊελαξόμην] καὶ ττροκατειλημ- 
μᾶι το, 82, τοβ. καὶ ττροκαϊηλημμαι 93. καὶ καϊελαξομεν 247. 

ΧΧΨΝΙ]. τὸ κατάλοιπον] τον περισσον 82. τὸν καΐαλοιπον 144. 

τὸ κατάλοιπον τὰ λα] τὸν λᾶον τὸν περισσὸν το. . κατάλοιπον] 

περισσον 93, 108. παρέμιξαλε] Ργδτηῖ. ελϑὼν 19, 82) 93, 108. 
πρόσελϑε δ8ϊαν. Οἴἶτος. προκαταλαξξ] καΐαλαδε 74. προκαῖα- 
λαξξ αὐτὴν] - συ 82, 93, ἦοϑ. Οοπιρ. ἵνα μὴ] ὁσπως μὴ 82, 93, 
1ο8. (ογῃρὶ. προκαταλαάξωμαι) προκαΐαλαβομαι τοῦ. προκα]α- 

λαξω 247. ἐγὼ τὴν πόλιν] αὐΐην ἐγω τὴν πολιν 82, το8. (ΟΟοπΠΙΡ. 
ὄνομά με} ονομα αὐτὰ 111. 

ΧΧΙΧ. τᾶντα τὸν λαὸν] α παντὰ 93, ιο8. καὶ ἐπορεύϑη) 

ἤπε καὶ ϑ8ῖαν. Οἶτος. εἰς Ῥαξξα9] ἐν Ραδδαϑ' οΒ. προς Ῥαξδαϑ 
123. Αἰεχ. προς Ῥαξδαϑ τς8. ἐπολέμησεν] ἐπολεμη 247. παρε- 
γέξαλεν ϑἷαν. ἐν αὐτῇ} αὐὔην τς» 82, 935) τοβϑ. Οοῃηρὶ. ἐπ᾽ αὐτὴν 
Απῃ. σ᾿. Απη. Εά. Οεοτρ. ϑίανυ. κατελάδετο]) τὩροκαελοθετο ΧΙ, 

19, 82, 93, 108, 245. ᾿ 

Δαυὶδ] α 93, 

, ΚΕΦ, ΧΙ 
σῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ, χαὶ ἤτησεν᾽ ἄρτον φαγεῖν, καὶ τταρέϑηκαν αὐτῷ ἄρτον, χαὶ ἔφαγε. δἰσήλνεν εἰς Τὸν Οἱχ μ αβ ᾿ ΠΩ 

21. 

22. 

55. 

24. 

Ν 

26. 

27. 

28. 

29. 
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30. ϑὴ εἰς ᾿Ραδξᾶν, χαὶ ἐπολέμησεν ἐν αὐτῇ, χαὶ χατελάξετο αὐτήν. Καὶ ἔλαξε τὸν ςέφανον Μολ- 
ἯΝ φ᾿ ΄ 3 δο ἰϑ ἰϑι φ. ΟΝ Ε 332 »,»Ὁ 

χὸμ τῇ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ τῆς χεφαλῆς αὐτῷ, χαὶ ὃ ςασμὸς αὐτῇ τάλαντον χρυσίε, καὶ λίϑε 

31. τιμίου, χαὶ ἣν ἐπὶ τῆς χεφαλῆς Δαυὶδ χαὶ σχῦλα τῆς πόλεως ἐξήνεγχε πολλὰ σφόδρα. Καὶ. 
Ν Ν νοῦν» 2 5, Ὁ )ς»,» Νν ϑ ρ 2 ν. 23 “ 7 » τὸν λαὸν τὸν ὀντὰα ἐν αὐτῇ ἐξήγαγε, χαὶ ἔϑηχεν ἐν τῷ πρίονι, χαὶ ἐν τοῖς τριξόλοις τοῖς σιδὴ-- 
»᾿ Ν ε ἰαν ν Ν 2 “" Ν ὦ β ροῖς, χαὶ ὑποτομεῦσι σιδηροῖς, χαὶ διήγαγεν αὐτὰς διὰ τῷ πλινϑίου" χαὶ ὅτως ἐποίησε π“ἄσαις 
ρο ’ ε.»" 3 ΄ ἊΝ Ν ἰϑν Ὁ 

τοῖς πόλεσιν υἱων ᾿Αμμών' χαὶ ἐπέςρεψε Δαυὶδ χαὶ πτᾶς ὁ λαὸς εἰς Ἱερεσαλήμ. 

ΚΑῚ ἐγενήθη μετὰ ταῦτα καὶ τῷ ᾿Αξεσσαλὼμ υἱῷ Δαυὶδ ἀδελφὴ χαλὴ (τῷ εἴδει σφόδρα,) καὶ 
ὄνομα αὐτῇ Θημᾶρ, καὶ ἠγάπησεν αὐτὴν ᾿Αμνὼν υἱὸς Δαυΐδ. Καὶ ἐθλίξετο ᾿Αμνὼν ὥςε ἀῤῥω-. 
ςεῖν διὰ Θημὰρ τὴν ἀδελφὴν αὐτθ, ὅτι πταρϑένος ἦν αὕτη, καὶ ὑπέρογκον ἐν ὀφθαλμοῖς ᾿Αμνὼν 
τϑ “ποιῆσαί τι αὐτῆ. 

Ν [οὶ »" “ “ 

Καὶ ἦν τῷ ᾿Αμγὼν ἑταῖρος, χαὶ ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωναδαξ, υἱὸς Σαμαὰ τῇ 
ἀδελφξ Δαυίδ' χαὶ ᾿Ιωναδὰξ ἀνὴρ σοφὸς σφόδρα, Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Τί σοι ὅτι σὺ ὅτως ἀσϑενὴς, 

ΕΝ ἰων ΄ Ἀν 9 2 ΄ “ως 3 μῬι. 3 ἃ, ϑ ᾿ 

υἱὲ τ βασιλέως, τὸ πρωΐ πρωΐ; ἂχ ἀπαγγέλλεις μοι; χαὶ εἶπεν αὐτῷ Αμνὼν, Θημὰρ τὴν ἀδελ- 

ΧΧΧ. Μολχὸμ) Μελχολ 11, 44, γ4,) 92, τοῦ, 120, 134, 144, 
4536. (λ:. Νίο. Μελχομ ΧΙ, οϑ, τς8. (24ς. υἱ ν]άοῖατ.} Απη. Ἐά. 
λ 19, 82, 93. 108, 247. (οΠΊΡ]. ΑΙεχ. Μολ. ὃμ 29. Μεχολ ς2. 

Μολχολ όφ. Μελχωμ 119. Μελχχὸμ Ατιπ. τ. Μολχὸφ Οεοτγρ. 
Μολιχοὰ 8|αν. Οὗτος. αὐτῶν] α 44, 247. αὐΐω “ἃς. ἀπὸ τῆς 
κεφαλῆς} μέϊα τῆς κεφάλης 424ς. καὶ ὁ ςαϑμὸς} α καὶ Οεογς. 

δίλν. τάλαντον] ταλαύΐα 44ς. τάλασῖον χρυσίου] ταλα ον 
Χρυσιον 93- α χρυσιδ ο8. τάλανῖον ἕν χρυσίς Ατιη. τ. Ατγπι. Ἐα. 

καὶ λίϑου τιμίου] αὶ τιμιᾷ 44. και λιϑον τίμιον 246. καὶ λίϑων τι- 
μίων Απη. 1. Ατῃ. Εά. καὶ ἐκ λίϑων τιμίων Οδοῦξ. ἐπὸ λίϑων τι- 
μίων ϑῖαν. Οἴτορ. ἢς, ργαπιο καὶ, δῖᾶν. Μοίᾳ. καὶ ἦἥν---Δαυ)δὴ] 
καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς Δαυὶδ ἥν ἀεί δῖαν. Οἰἶΐἕγορ. ἐπὶ τῆς κεφαλῆς] 
ἐν τῇ κεφαλῇ Απῃ. 1. Αἄσῃ). ΕἘά. καὶ σκῦλα] καὶ τὰ σκυλα 82, 
93. 1ο8, 123. (οπιρὶ. ΑΙά, σχῦλα τῆς τοόλεως ἐξήνεγκε] ἔλαξὲέ 

σχῦλα τῆς τῆς σόλεως Ατπη. ἘΔ. τῆς πόλεως ἐξήνεγκε] ἐξήνεγκεν 
ἐκ τῆς τύλεως Οεογρ. 8[αν. Μοΐίᾳ. ἔς, πἷῇ “πόλεως ταύτης, ϑίαν. 

Ὀῆτος. ἐξήνεγκε] ἐξηγαγε 64. 
ΧΧΧΙ. τὸν ὄντα ἐν αὐτῇ] αὶ οὐα το, 82, 93, 1οϑ, 123. (πὶ. 

ΑΙεχ. ὃς ἦν ἐν αὐτῇ Ατηϊ. 1. Αγ. ΕΑ. ἐξήγαγε] ἐξηγαγον 111. 
ἐξηνεγκχὲν 121. ἔϑηκεν ἐν τῷ ᾧ τορίον!] διεπρισεν ἐν τριωσιν 19. διε- 

πρισεν ἐν τριοσιν 82. ῆς, εἰῇ διεπρησεν; 93. διέπρισεν ὁ ἐμπρίωσιν 

(80) τοϑ. διεπρισεν τῶ τρίονι α ς8. διέπρισεν ἐ ἐν τρίωσι ([ο) 54ς. 
ἐν τῷ τρίον!] ἐ ἐν τῷ τρίωνι ΔΙά. πρὸς τὸν πρίονα ϑἷδν. καὶ ἐν 

τ. τριδ.} καὶ τρὸς τὰς τριξόλες δ]αν. καὶ ἐν τ. τριθ. --ο-ὐαλινϑί»] 

και τοις σιδηροις τριδολοις καὶ δία λινϑειας 44. εἰ εἰγοκπιερὶ (μρεῦ 

ἐ0: Ἴ αια εαγρβεπία : ἰού γέζως ἐμ ἐγ: εἰ ἰσασϊμχι ἱπ ὑγο. ἰαίεγενπι: Μ ἱς. 

καὶ ἐν τ. τριδ. τ. σιδηρ.} 93» 34. τοῖς σιδηρ.} τὸς σιδηρᾶς ϑἷδν. 

καὶ ὑποϊυμεῦσι--πλι 5.5] ὁ ἐν οἷς ὑπόϊομεξσι λίϑους, καὶ πρὸς τοὺς ἐρ- 
γάτας σίδηρον, καὶ πρὸς τοὺξ ἐργάτας τιλίνϑον διήγαγεν ϑϊΑν. Οὔἶτορ. 

καὶ ὑπόϊομιεῦσι σιδηροῖς) α 11, ΧΙ, 29, ςς, 64γ 71) 119, 244. Ατπῃ. 1. 
Ατπι. Ἐά, καὶ σχέπάαρνοις οιδηβοις 19, 93. 1οϑ, 1:ς8. (οιηρὶ. ἔς; 

εἰῇ καὶ ἐν, 82. καὶ σκεπαρνοις σηδιροις 24ς. καὶ ὑποϊομέας σιδηρᾶς 
ϑ᾽αν. Μοίᾳ. ὑποτομεῦσι] υποτομευσισι 236. παοτομεῦσι (Π6) 

243. διήγαγεν] απηγαγεν 111. περιήγαγεν τ9, 82; 93, 108. 
(:4ς. Α]. ἀπηγεν.) (οπιρὶ. αὐτὲς] α εοῦρ. διῶ τοῦ τλινϑια} 
ἐν μαδεμμα το, 93. δια τα ὥληϑὲς 71. δια τε τλινθίνου 74) 120, 
1349) 144. ἐν μαδεξξαν 82. εν μαδεδδα τοϑ. εν μαδεδα (αἱ. δια τε 
πληνϑιε) 24ς. διῶ τοῦ καμίνε τολινϑίς ϑῖδν. Μοίβ. τλινϑίου) 

σλινθὲ 247. ὅτως ἐποίησε] ὅτως ἔποίει το, 82, το8. (24ς. 4]. αυ- 

τος εποιησεν) Οὐρὶ. οὗτος (ἢ) ἐποιεε 93. Ῥγωπηῖϊτ, καὶ ϑίαν. 

Οὔἶτος. στάσαις ταῖς πόλεσιν] τασα; τὰς πόλεις 10, 44. καὶ 
ἐπέςρεψε) και απερρεψε, ΧΙ. καὶ ἀνεξρέψε 19, 29, ξύ, 71, 82, 93, 
98, το8, 110, 121; 123) 158, 243. ΟΟπιρὶ. ΑἸ. καὶ υπεσρέψε 44. 
καὶ πᾶς ὁ λαὸς}. 44. καὶ πας Ισραηλ 64.) 71) 244. ΑΙΑ. εἰς 

Ἱερεσαλήμ] Ἰσραὴλ 74. 

Ἵ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ εγενέζο τ9, 85, 93. το. Οοπρὶ. καὶ τῷ 
᾿Αδεσσάλὼμ] καὶ ἦν τῳ Αδεσσάλωμ, 19, 82, 93, τοϑ. (οπιρὶ. εἰ εγδέ 
“«διαίοι Οτίρεη. 111. 28. καὶ παρὰ τῷ Αζεσολὸμ 5ϊαν. Οἷἶτορ. ἔς, 
πα ᾿Αδεσσαλὼμ, ϑαν. Μοίᾳ. ᾿Αδεσσαλὼμ) Αδεσαλωμ (ἢς ροίξεα) 
44,134, 144. ᾿Αζξεσολὸμ Απῃ. τ. ᾿Αδισαλὼμ Ατπι. ἘΔ. ᾿Αδεσο- 
λὼμ Οεοῖρ. ἀϑελφὴ] ργαεπνῖτι. ἦν 123, 247. ΑΙά. δ8ιαν. ἦν ὠδελ- 
φὴ μία Απα, τ. Ατη). ΕἘά. καλὴ τῷ εἴδει σφόδρα] ἀξεογα Μαεὶς 

γοζ. 1 ᾿ 

λ 

ναΐάε Οήρεη. Ιος. οἷ. καὶ ὄνομα αὐτῇ] καὶ ὅ οὐθμα αὐτῆς Αγῃ,. 1. 

Ατηι. Ἐάν ὄνομα δὲ ἦν αὐτῆς Οὐεογρ. ὄνομα δὲ ἦν αὐτῇ ὅ51αν. Οἴτορ. 
ῆς, ἔπε ἦν 8ιαν. Μοίᾳ. Θημὰρ] Θαμαρ (ἔς ἴῃ) 44. 12, τό, 71». 
74, 82, 932, 93» τού, τοϑ, (120. δά νεῖ. 6.) 123, 134, 236, 242, 2445, 
247. Οοιρ]. ΑΙεχ. (δῖ. ΝΊς. Ασηγ. τ. Αγ. Εά. ΘΟ ογς. δίαν. 714- 
»"αν Οτίρεηῃ. 1]. οἷς. ᾿Αμνὼν] Αμμων (ῇς πα) ΠΙ|. ᾿Αμὼν (ας Ὶ ἴῃς 

τ} Αττν, τ. πῃ, Ἐά, Οεοτρ. ᾿Αμμὸν (ἢς ροίξεα) ϑ8[αν. Οἰἶτος. 
υἱὸς} ονιος τύ, 246. ; 

11. Καὶ ἐϑλίξετο] καὶ ἅτως ἐϑλίξετο 8[αν. Οἤτορ. ἐϑλίδετο 

᾿Αμνὼν ὥσε ἀῤῥωςεῖν] εϑλιδεῆῖο ἀρρωςια Αμνὼν 19, 82, τοβ. ἔς, πἰᾷ 
φρρωρειῶ, 93: (οπηρὶ. ἸΡΉΘΝ ΑΚ ΑΛ “Ἄπποη, [6 μὲ ἐπ βεπιαγεῖηῦ ̓ Θήρεπ, 
1. οἷ. ὥρε ἀῤῥωςεῖν] ὥςε ἠῤῥώςει σφόδρα ϑιαν. Οἷἶτορ. ὧρε ἀῤῥω- 
ςεῖν---ἶν ὀφθαλμοῖς ᾿Αμνὼν} αὶ οὐ ἰηϊεττπεά. 247. ἀῤρωςεῖν] αρρω- 

φῆναι τό, 246. - σφοδρα 64. ΑἸά. Οεοῦρ. αὐτὸν Ατπι. τ. Δίμῃ- 
ἘΔ. -Ἐ ἰάεπι ἰηΐετ ὑηςοβ δ8[αν. Μοΐᾳ διὰ Θημὰρ] δια Θαμαρ 
246. αὐτα} αὐτῷ Αἰεχ. ἥν αὕτη] ἦν αὐτὴ 236, 246. καὶ 

ὑπέρογκον ἐν ὀφθαλμοῖς] καὶ ηἡδυναῖει εν οφϑαλμοις αὐτὰ τ0, 82, 93» 
108. Οοπιρί. εἰ σγατε υἱάεδανμν ἐπ οομξίε ἽΓΉΜΕΝ Ὁήξεη. Ι. εἶ. καὶ 
ἦν ἀεὶ πρὸ ὀφθαλμῶν ϑίαν. Οἴτορ. καὶ οὐκ εἶκος ἦν τρὸ ὀφϑαλμῶν 
δίδν. Μοΐᾳ. ὑπέρογκον] Ἔ ἤν Αἴ. τ. Απῃ. Ἐὰ. Οεος. ἐν 

ὀφθαλμοῖς} Ργατ καὶ ἱπίετ ἀποὺ Αἰεχ τοὺ ποιῆσαι] τουτο 
ποιησαι οθ6. τᾷ τοιῆσαι δες. δὰ ἤπ. ςοη,.} βελομένου ὥςε ἔχειν αὖ- 

τὴν ϑῖαν. Οἴἶζορ. 
247. ΑἸεχ. ΤΕ Νῖο. τον αὖῖε 93. 

111. Καὶ ἣν τῷ] α ἢν 93» 108. (μηρί. τῷ ̓ Αμνὼν ἑταῖρος τῷ 

᾿Αμμὸν ἀδελφῷ τέκνον δῖαν. Οὗτος. καὶ ἐζωμὰ ὁ ὄνομα δὲ ([τὰ ερε) 
Οεογς. 8[αν. Μοίᾳ. α καὶ ϑ8ιαν. Οἷἶγοσ'υ [ωναδὰδ 15] Ιωναϑαν 
(τὰ ἴῃ ἴε4.) 82, 93ς τιο83. Σαμαὰ] Αμαα (ςς. οοττ. Σαμαα Ὁ αἱ. 
τ.) 74. 119. Σαμα 71, 244. Μαασα 247. καὶ ᾿Ιωναδὰξ ἀνὴρ] 
καὶ ὁ ἀνὴρ 71. κακαὶ δῖαν. Οἴτορ. ανὴρ σοφὸς σφόδρα] ἦν φρονιμος 
σφοδρα 10, 82, 93» τοϑ. (ουηρὶ. 

ΙΝ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ] - Ἰωναδὰξ Οεοτς. (ϑϊδν. Μοίᾳ. ἱπίεσ υῃ- 

οο5.) Ὁ Ἰοναϑὰξδ ϑῖαν. Οἷἶτος. αὐτῷ] τῳ Αμνων 82, 93, τοϑ. 
Οοιηρί. Τ] τί ἐςιν Αὐτῃ. 1. σὰ. Εα, Οεοτρ. Τί σοι] τι σοι 

ἐξὶιν 24). ΤΙ σοι--ἀσθενὴς] τι συ ουτως ἀσϑενης 24ς. ὅτι σὺ] 
συ ΧΙ, το, 74) 929 τού, τοϑ, 123, 134) 144, 1ς8, 216, 244.) 247. 

Οὐπιρί. ΑἸά. (ας. Νίς. Απη. τ. Απῇ. Εά. Οθογρ. α 44. ὄὥσϑε- 

νὴς] ἀσϑενεῖς 11], 64, 71) 123. ΑἸά, Ατη. 1. Ασῃ. ΕΔ. δ5ϊαν. Μοίᾳ. 
συετηκας 10, 82, 935 1ο8. Οοπιρ!. “Ἐ εἶ 44, 74) 92, τοῦ, 120, 1.34» 
144, 216. (αι. Νίςο. ἀσϑενῆς ([ο) 56. ασ.. εὐν Ἰοσυς εταῖ. επηεῃ- 
ἄφῖον (υδεϊτυϊε ϑενεῖς τῶι. ὠσϑενεῖς εἶ 242. υἱὲ τ. βασ. τ. σρωΐ 
τρω!]} το τρωι τρωι υἱε τα βασιλεως 10, 82, 93» 1οϑ. Οοπιρὶ. Δ Τὸ 
τρω! τρωι 247. τὸ τρω}} τῶ πρωΐ 20. τὸ τροὶ τρω] α Νίς 

512ν. Οὔτορ. τρωϊ Σ 23]. 246. (δῖ. Νίου ἐκ ἀπαγέλλεις μοι; 

καὶ οὐκ ἀπηγίειλας μοι. 19. Ργαεπηϊς. και 82, 247. καὶ. εχ απαγῖε- 
λεῖις μοι 93. Οοπιρί. -Ἑ τὸ πρωΐ τρωΐ δἷαν. Οἷἶτος.. ἀπαγγέλ- 
λεις] απαγίελεις 44.) 74ν τού, 119, 120, 123) 134) 1447 158, 236, 
242. Αἰά. Αἰεχ. (δὲ. Νὶς., Ἀμνὼν] ργβεπηῖτῖ. ο ο8. Θημῶρ) 
Ρτϑιηἶτι. τὴν 85, 93. Θαμαρ (ῆς ἰηῆ) 246. τὴν ἀδελφὴν---ἀγα- 
τῷ] τὴν ἀδελφὴν τω ἀδελφω μου Αδεσσαλωμ ἐγὼ ὡγάπω 24... ᾿Α- 

ξεσσαλὼμ!] ροηϊϊ ρο αδελφα με 93» 108, 247. Οοτηρί. ᾿Αγεσολὸμ 
Ατῆ). 1. τῇ ἀδελφὲ μ8} αὶ 71. 
ἀγαπῶν ἐγώ Οεογξ. 

6σς 

ἐγὼ ἀγαπῶ] Τι. “46. υἱ νἱάείων. 

τι αὐτῇ ΤΥ. 44) τού, 120, 134) 144, 236, 242, 

γ΄ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

ὅπως ἴδω χαὶ φάγω ἐκ τῶν χείρων αὐτης. 

ΚΕΦ. ΧΗΣ, 
ρ᾿ » 3 ρο 3. “4 93 ᾿ ’ ὃ" δῷ 

φὴν ᾿Αδεσσαλὼμ τῷ ἀδελφῇ μου ἔγω ἀγαπῶ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωναδαξ, Κοιμήϑητι ἐπὶ τῆς ς. 
. ΄ ».ς γ8 “ .» ο“ο Ν Μ 

χοίτης σου χαὶ μαλαχίσϑητι, χαι εἰσελεύσεται ὃ ππατήρ σου τᾷ ἰδεῖν σε, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν, 
᾿ - ς ΄ - ΄ » 9 7 μὋ Ἐλϑέτω δὴ Θημὰρ ἡ ἀδελφή μου, χαὶ Ψψωμισάτω με, καὶ “ποιησάτω χατ' ὀφϑαλμᾶς μου βρῶμα, 

βασιλεὺς ἰδεῖν αὐτόν" χαὶ εἶπεν ᾿Αμνὼν πρὸς τὸν βασιλέα, ᾿Ελϑέτω δὴ Θημὰρ ἡ ἀδελφή μου 

πρὸς μὲ, χαὶ χολλυρισάτω ἐν ὀφθαλμοῖς μου δύο χολλυρίδας, καὶ φάγομαι ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆς. 

Καὶ ἀπέςειλε Δαυὶδ πρὸς Θημὰρ εἰς τὸν οἶχον, λέγων, Πορεύϑητι δὴ εἰς τὸν οἶχον τοῦ ἀδελφᾷ 7. 

σου, χαὶ πποίησον αὐτῷ βρῶμα. Καὶ ἐπορεύϑη Θημὰρ εἰς τὸν οἶχον ᾿Αμνγῶν ἀδελφξ αὐτῆς, χαὶ 8. 
αὐτὸς κοιμώμενος" χαὶ ἔλαξε τὸ ςαῖς χαὶ ἐφύρασε, χαὶ ἐχολλύρισε χατ ὀφϑαλμὲς αὐτϑ, χαὶ 

ἥψησε τὰς χολλυρίδας. Καὶ ἔλαξε τὸ τήγανον χαὶ χατεχένωσεν ἐνώπιον αὐτϑ, καὶ οὐχ ἠθέλησε 
Γ δι» “ ΄ Ν δ΄» " φαγεῖν" ᾿'χαὶ εἶπεν ᾿Αμνὼν, Ἐξαγάγετε πάντα ἄνδρα ἀπὸ ἐπάνωθέν μου" χαὶ ἐξήγαγον πάντα 

: “᾿ Ν - ; ἣν Σ. “2 νΝ ὃ 93 δ Ν 
ἄνδρα ἐπάνωθεν αὐτῇ, Καὶ εἶπεν ᾿Αμνὼν πρὸς Θημᾶρ, Εἰσένεγχε τὸ βρώμα εἰς τὸ ταμιεῖον, 

χαὶ φάγομαι ἐκ τῆς χειρός σε" χαὶ ἔλαδε Θημὰρ τὰς χολλυρίδας ἃς ἐποίησε, χαὶ εἰσήνεγχε τῷ 
΄ ΓΟ ρὸ [ων ,’ ϑ "" ἰδὲ φρο “,ᾳ." ΄ 

᾿Αμνὼν ἀδελφῷ αὐτῆς εἰς τὸν χοιτῶνα. Καὶ προσήγαγεν αὐτῷ τὰ φαγεῖν, καὶ ἐπελάβετο αὖ- 

ν. Κοιμήϑητι) καϊακλιϑητι το, 82) 93» 108. Οοπιρ. ἐπὶ 

τῆς κοίτης σον] ἐπι τὴν κλιγὴν σῈ 190. επὶ τὴν χοιτὴν σξ 82, 93) 1οθ, 

121. ΟὐπηΡ!. καὶ μαλακίσϑη.] καὶ προσποιε ἐνοχλέισϑαι 10, 82, 
΄.93, 1τοϑ. Οοπρὶ. καὶ εἰσελεύσεται} καὶ ζει το, 82) 93, 1οϑ. 
Οομορι. ὁ τατήρ σα] α σε δῖαν. Οὗτος. τὰ ἰδεῖν σε] εἐπι- 
σκεψασϑαι σε το, 82; 93. ΟΟἸηρὶ., λα τῷ 29, 44) 64; 74» 98, τού, 121; 
134, 144, 158, 236, 242, 246. ΑἸΙά. (αἴ. Νίο. τα εἐπισκεψασϑαι σε 
1ο8. πρὸς αὐτὸν] αὐ͵ῳ 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ᾿Ελϑθέτω δὴ] εἰσ- 

ελϑέϊω 44. κα ϑὴ τς8, 24ς. Αττη. 1. Ατπι. ΕἘὰ, ἐλϑάτω δὴ, οὐπὶ δὴ 
ἷπ οἰδταθς, τηΐποτε, Αἰεχ. ἐλϑέτω γῦὺν (ῆς ςοπ;. 64.) Οεοτρ. ϑ[δν. 
Θημὰρ] Μαρΐα (ἔς ἐοπι. ἴδ4ᾳ.) 242. καὶ ψωμισάτω με] καὶ 
παραςηχῆω μοι ψωμιζεσα με το, τοϑ. ἔς, πἰῇ ταρερτκέζω, 82, 03. 
Οοπὶρῖ; καὶ ποιησάτω μοι ψῶμα Ατῃ;. 1. Ατη!. Εά. καί μοι δότω 
φαγεῖν ϑῖν. καὶ ποιησάτω] καὶ ποιήσει μοι το. καὶ ποιήσει 82, 
93,) 1οϑ. Οοπιρί. “μοι 247. κατ᾽ ὀφϑαλμές] ἐνωπιον (ᾶς ἱπ) 
ἴ9, 82, 93, 1ο8. (ΟΡ. ὀφθαλμός μο0}] λα μου 247. Οεοτᾷ. 
βρῶμα] δυο κολλυριδας 20, 64, 71, 98, 121, 158, 244. ΑΙ4, βρω- 
μαῖα 44, γ4,) 92, τού, 1:20, (123. ἢς νεῖ. 7.) 134, 236. Οαῖ. ΝΙς. 
ὅπως ἴδω δις. δὰ ἔπ. οοπι.} καὶ ὅπως ἴϑω εἰ ἄρχωμαι δύνασϑαι γεύ- 
ὅασϑαι ἐκ χειρὸς αὐτῆς ϑίαν. Οἰἶτορ. ὅπως εἴδω καὶ γεύσωμαι ἐκ 
χειρῶν αὐτῆς ϑίαν. Μοίᾳ. τῶν χειρῶν] τῆς χαειρος 645 82,93, 1ο8. 
Οουρρὶ. ͵ 

ς ΨΙ. ἐκοιμήθη] κοιμαΐαι το, 82, 93: 1το8. ἐκεῖτο ϑἷδν. ἾᾺμ- 

νῶν] “ ἐπι τῆς χλινης αὐΐπ 247. καὶ ἠῤῥώςησε] και ποροσεποιησαῖο 

ἐνοχλοίσϑαι το, 82, τοϑ. Οοπιρί. χαὶ προσεποιήσατο εἐνοχλεισϑε 
93. καὶ εἰσῆλθεν) καὶ ταρεγένετο 19, 82, 93, 108. Οομρρὶ. 
ἰδεῖν αὐτόν] ἐπισκεψασϑαι αὖον 10, 82, 93. 1το8. ΟΟπηρΡὶ. ργδπηῖ. 

τ 1223. τωρὸς τὸν βασιλέα] προς αὐὖἷον44. ᾿Ἐλϑέτω δὴ] τταρα- 
γενηθήτω δὴ το, 82, 93, τοΒ. Οοπιρί. ἐλθάτω δὴ ΑἸ. Θημὰρ] 
λα 19. καὶ κολλυρισάτω---χολλυριδας} καὶ ποιησάτω ἐνώπιον μα 
βρῶμα κολλυρίδας Απτη. 1. πη. Ἐά. καὶ ὀπ]ήσῃ μοι δύο κολλυρίδας 
τρὸ ὀφϑαλμῶν με 8ῖν. δύο κολλυρίδας] αὶ δυο 29, 98, 243. αἶμα: 
εοἰϊγείας ϑγτ. Βατ- Ηεῦγ. κολλυρίϑας] κολλερας 11. φάγομαι) 
φαγωμαᾶι 242. φαγοῦμαι Οὐρὶ. ἐκ τῆς χειρὸς] ἐκ χειρὼν 
Ἁγπι. τ. Ασπι. ἘΔ. βίαν. Οἶτος. 

ΨΙΙ. τρρὸς Θημὰρ] ροπὶϊ ροίξ οἰκον 82, 93, 108. Οοιηρ. εἰς 
τὸν οἶκον 13] λ44. λέγων] ἔλεγε Οοοτρ. Πορεύϑητι δὴ] α δὴ 
445. 64.) 244. ΑἸὰ. Αγίη. 1. Αστπι. Εά. τορεύϑητι νῦν Οεοτρ. ϑίαν. 
εἷς τὸν οἷκον 2) Ἔ Αμνων ΧΙ, 20) 44) 52, 64) 71, 74) τοῦ, 119, 120, 
121) 123) 1347) 1442) 18, 242, 243) 546, 247). ΑΙά. ΑΙεχ. (Αἴ. Νῖς. 

δῖαν. Μοίᾳ. -“Ἑ Αμμὼν οϑ, 236. - ᾿Αμὼν Ατπι. τ. Ασπι. Ἑά. 
Οὲσς. Ἔ ᾿Αμμὸν δίαν. Οἷἶτος. εἰς τὸν οἶκον τῷ ἀδελφξ σου] 
προς Αμνὼν τὸν ἀδελφὸν σου το, 82, τοϑ. ΟοΙΏΡΙ. ἔς, πῇ Αμμων, 
93- προς Αμνων τὸν ἀδελφον σὰ εἰς τον οἰκὸν αὐξ 544. καὶ ποίησον 
αὐτῷ βρῶμα) αὶ 244, 24ς. βρῶμα!) δειπνον 19, 82, 93, 108. 
Οὐρὶ. ργαπηϊε, τὸ ςς, τό. ΑἸεχ.. 

᾿ ΨΠΙ. Καὶ ἐπορεύϑη---ἀδελφδ αὔτης} α ουηι ἰηϊοιτηοὰ, ,4ς. Καὶ 
ἑπορέύϑη--ἐφύρασε] καὶ ἐπορευϑη καὶ ἐλαξε τὸ ξεαρ καὶ ἐφυρασε 244. 
εἰς τὸν οἶχον--- αὐτῆς] εἰς Αμνον τον αδελφον αὐΐης 44. λα Οὐ) Ἰηϊογηδά. 

71. ᾿ ἄδελφε αὐτῆς] Ργδταῖ, τπ ΧΙ, ξς, ςό, ό4, 74. 93) 98, τοϑ, 

1:8, 247. Οορὶ. ΑἸά. (δι. Νίς. ἀδελφξ αὐτῆς ΑἸοχ. καὶ αὐ- 

τὸς] καὶ ἀτος ς-ς. καὶ αὐτὸς κοιμώμενος] καὶ αὐῇος ἐκαϑευδὲ το, 

82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. καὶ αὐτὸς ἐκοιμᾶτο Ατπι. τ. Ατιη. ἘΔ. Οοις. 
δῖαν. καὶ ἔλαθε] - Θαμαρ 19» 93» 1το8. Οοπιρί. καὶ τροσελαῦε 
Θαμαρ 82. τὸ ςαῖς] τὸ φεὰρ 11], το, 82, 93, τοϑ. (οηρὶ. τὸ 

γεας 243. τὸ στές 24ς. καὶ ἰφύρασε] κ 93. καὶ ἐφυρᾶσετο.... 
(ἔς : νοχ ὑπ εγαίδ εἴϊ.) 242. ἐκολλύρισε} εκολλυρησεν φ(ς. 
κατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτῷ] ἐνώπιον αὐτῇ Αγηϊ. 1. Ατστῃ. Εὰ, ἥψησε) 

ἥψεν 111. εψυσε 146. τὰς κολλυρίδα.ς} τας χολλεριδας Π. εὶς 

τὸ τηγᾶνον 64, 119. τᾶς 82. κα 247. τ" ἐν τῷ τηγάνῳ δῖαν. Οἴτορ. 
ΙΧ. Καὶ ἔλαξε--ἐνώπιον αὐτοῦ͵ καὶ ἐλαδεν εἰς ὃ ἀποχεουσι 

καὶ ἐπέχεεν ἐνωπίον αὐτου το. Οομρὶ. καὶ ἔλαδε τὸ τήγανον 
λ 110. τὸ τήγανον) -ἰ" μὲς ὃ ἀποχεῖσι 64. ΑἸά. 

χίουσι 82, τοϑ, ὃ αἀποχεουσι (πιᾶγρ. τὸ τιγάνον ΔΌ εά. π|.} 93. 
καὶ καεκένωσεν] καὶ απεχεεν 82, 93. καὶ εχίχεεν 1τοϑ, - αὐ- 

τὰς δῖαν. Οἴτορ. ἐνώπιον αὐτῷῈ λαυτε 824: καὶ οὐκ ἠϑέλησε] 
και οὐχ ἐδελετο 82, 93. ΟΟπρὶ. καὶ εδελετὸ τοϑ. καὶ εἶπεν δια. 
εἰ ἤπ. οοῃ,.} α (μδδεῖ ἴῃ πιδγρ.) 21.  Ἐξαγάγετε) ἐξαγαγε 74, 
τού, 134) 144. εξαγαγέῖαι 242. ἰκθάλλετε 84.ν. ᾿Εξαγάγετε 
“-ἰχανωϑίν μου] Ἐ)ιεῖιε ὠπίνενμοε 5 πις Μ ]ς. πάντα---ἐπάνωθ 

μ5] απ᾿ ἐμε τραϑῖα ανδρα 82, 93, τοβ8. Οοτηρί. τᾶντα ἄνδρα 15] 
α ταῦϊα 44, τοό. πανῖα ἀνϑρωπον 2ης, 247. πάντας ἄνδρας (ᾶς 
ἴῃ) ΟΘθογς. δίαν. ἀπὸ ἐπαάνωθέν μου] α απο 11, 44, 71) 74) (98. 
αἱ ν]άειιγ.) τού, 120, 123, 134» 144) 158, 24ς. απανωθὲεν μου ΧΙ, 
ςό, 119. ἐνωπίον μὰ 52, 236, 242. Ολῖ. Νίς. ἀπ᾽ ἐπάνωθεν μὲ 121- 
Πιᾶγρ. ἀπ᾿ ανωϑὲν με 246. διαδεῖ ἀπὸ ἴῃ σμαγδές. πιΐποτς ΑἸοχ. 
ἀπ᾽ ἐμοὺ ἔξω Αται. 1. Ατη. Εά. ἀπ᾽ ἔμᾷ Οεοῦρ. αν. Μοίᾳ. οὗ 
εἰσὶν ἐπ᾿ ἐμὲ ἐλθόντες 8ϊαν. Οἴἶτορ. καὶ ἐξήγαγον ὅς. δὰ ἢα. 

οογη.} χαὶ ἐξηγαγον τσανῖας 71. καὶ ἐξηγαγον απ᾿ αντε τανα ανδρῶ 
82, τοϑ. Οοπλρί. ἔς, πε τταὐα, 93. καὶ ἐποιῆσαν τὼς 121. ΠΆΓΡ. 
καὶ ἐξήγαγον ἔξω τιάντα ἄνδρα ἀπ᾽ αὐτῇ Απη. :. Απῃ. Ἐά, ἐξή- 
γαγον) ἐξέδαλον 5]Αν. πάντα ἄνδρα 2 κα ανδρα χ4ς. ἐπά- 

νωϑὲν αὐτῷ] ρῥγατηϊῖ. απὸ 11, ς2, ςό, 64, γ4) τοῦ, 119, 1345) 144» 
1ς8, 236, 242, 243) 246, 247. Α]ὰ4, ΑἸοεχ. (δι. Νίς. απάνωθεν αὖ- 
τὰ ΧΙ. ἐζω 41.. ἐπάνωθεν ἀυτω 24ς. ἀπ᾽ αὐτῷ Οεοτρ. 5ἴδυ. Μοίῃ. 
οἱ ἦσαν ἐλϑόν]ες ἐπ᾿ αὐτόν ϑῖλν. Οἶτορ. 

Χ, ᾿Αμνὼν] Αμμων (αἰϊφιιαπάο Αμνων) 923. Εἰσφένεγκε] εἰσ- 
ἐνέγχετε 11]. εἰσένεγκον μοι ΧΙ]. -" μοὶ 20, 44) 719 745, 93» 10ῦ, 

Ἰοβ, 110») 121) 123) 1347) 144) 1.8, 436, 242, 2437) 246. (οπιρί. ΑἸά. 

(δι. Νῖς. Θέεογς. δῖαν. Οἷἶγορ. εἰσενεγκαι μοι ςό, 64. εἰς τὸ τα- 
μιεῖον] εἰς τον κειτωνα 19. εἰς τὸ τῶμειον 44γ1ς8. ΑΙεχ. εἰς τὸν χοι- 
τωνα 82, 93. Οοπηρὶ. ταμιεῖον) κοιτωναὰ το8β. καὶ φάγομαι) 
καὶ φαγᾶμαι Οοπρί.,͵ ἐκ τῆς χειρός σε] κα τύ, 246. εκ τῶν χείρων 
σᾷ 123,26. (αἴ. Νίς. τῆς χειρὸς] χειρῶν Αγηι. τ. Αττῃ. ΕΖ. 5[αν. 

Θημὰρ ἀ"] 1ερῖς πἴς οπὶ ΕΑ. Άοπι. 1181 Θαμαρ 11. κ44. τὰς 
κολλυρίδας} -Ὁ εἰς τὰς χεῖρας 51αν.. Οἴτορ. ἃς ἰκοίησε] αὶ 44. 
ἃς ἥψησε 8ῖλν. καὶ εἰσήνεγκε] καὶ εἰσηἡγαγε 4. τῷ Αμγὼν]} 

α τῷ 93» 1ο8. (ουηρὶ. τῷ ̓ Αμνὼν ὅτο. δά μι. σοπλ.} α 71. τῷ 

᾿Αμνὼν ἀδελφῷ αὐτῆς] α 24)η.Ἡ ἀδελφῷ αὐτῆς] ῥγαργηῖτξ, τῳ 93; 
1οϑ, 123. ΟΟΠΙΡΙ. αἀδελφω αὐτὰ 134. ἀδελφῷ αὐτῆς Αἷεχ. -Ἐ ἐν- 

τεῦϑεν Θεοῦ. εἰς τὸν κοιτῶνα] εἰς τὸ ταμεῖον ΧΙ, 44)98, 1 ς8, 246. 
εἰς τὸ τάμιειον 20, 52) 56, 74) τού, 120, 1215») 134) 1445) 216, 242, 

241. (αἵ. Νίς. κοιτῶνα] ταμιεῖον 92. ᾿ 

ΧΙ. Καὶ προσήγαγεν] κα 71. καὶ Ὡροσήνεγκεν 82, 93. Οοιρὶ. 

"ὦ 2 
εἰς ὁ ἀἼ͵0- 

Καὶ ἐχοιμήϑη ᾿Αμνῶν χαὶ ἠῤῥώςησε" χαὶ εἰσῆλθεν ὁ 6. 

9. 

ΤΟ. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Ἀ. 
κΕφΦ. ΧΠΙ. 

βῷ Αι, "» 39 ν. [ων ΄ 9 3 ». 9. ᾿ Ὰ., ϑ 5 4 
13. Τῆς, Χαὶ εἰπεν αὐτῇ, Δεῦρο, χοιμήϑητι μετ᾽ ἐμξ ἀδελφή μθ. Καὶ εἶπεν αὕτῳ, Μὴ ἀδελφέ με, Ν , ΄ ἌΝ, 2 2 ᾿ς ᾧ 3 7 Ν 3 ΄ ’, 

μὴ ταπεινώσης με, διότι οὐ πποιηϑήσεται ὅτως ἐν Ἰσραὴλ, μὴ ποιήσῃς τὴν ἀφροσύνην ταύτην. 
12. 

14. 

Ιξ. 

16. 

17. 

18. 

Καὶ ἐγὼ πᾶ ἀποίσω τὸ ὄνειδός μου; 
Ν .»"» ει .» “᾿ν»ν» ἮΝ ΄, αι σὺ ἐσῇ ὡς εἰς τῶν ἀφρόνων ἐν ᾿Ισραήλ' χαὶ γῦν λάλη-- Ἁ ἈΝ Ν ’ ἵν 3 

ρ σον δὴ πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι. οὐ μὴ χωλύση με ἀπὸ σξ, Καὶ οὐχ ἠθέλησεν ᾿Αμνὼν τῇ ἀχᾶσαι 
΄ 

ρ“" ἴω 9. " Νν}) Ζ 
» ν,» ΄" 

τῆς φωνὴς αὐτήρ". χαὶ ἐχραταΐωσεν ὑπὲρ αὐτὴν, χαὶ ἐταπείνωσεν αὐτὴν, χαὶ ἐκοιμήϑη μετ᾽ αὐτῆς. Καὶ ἐ ίσησεν αὐτὴν Ἂ νὼ »" ) 4δ .“ ΄ Ν ΔὋΟ» “Ζ 5 Ν ει ἊΝ Ν μ ἣν Αμνὼν μισὸς μεγὰ σφόδρα, ὅτι μέγα τὸ μῖσος ὃ ἐμίσησεν αὐτὴν ὑπὲρ τὴν 2. “ Δ ». “ 28 ν 6 Ζ΄ ΗΠ 
2 Ὁ ἀγαπην ἣν ἡγάπησεν αὐτὴν, ὅτι μείζων ἡ χακία ἡ ἐσχάτη ἢ ἡ πρώτη") χαὶ εἶπεν αὐτῇ ᾿Αμνῶν, 

᾿Ανάςησι, χαὶ πορρεύε. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Θημὰρ “περὶ τῆς χακίας τῆς μεγάλης ταύτης ὑπὲρ ἐτέ- ἃ 9 Ζ 9.» μὡὶ᾿ .“Ὃ 5» μ᾿ 3 2 " » »" " ραν ἣν ἐποίησχρ μετ΄ ἐμδ, τῷ ἐξαποςεῖλαί με" χαὶ ἐχ ἠϑέλησεν ᾿Αμγὼν ἀχᾶσαι τῆς φωνῆς αὐτῆς. Κ ν 2 “λ Ν, δζ 2. "ὦ Ἀ ’ὔ “  κΧ νι ΨΦ ϑ. “2 7 Ν δ! ἐχάλεσε τὸ “σαιθάριον αὐτῷ τὸν προεςηχότα τῇ οἴχου, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, ἙἘξαποςείλατε ϑὴ ΄ 3 δ"λ ΄ 7 9 .00 ταύτην ἀπ᾿ ἐμδ ἔξω, χαὶ ἀπόχλεισον τὴν ϑύραν ὀπίσω αὐτῆς. 
Ν, 2»Ἶ ϑ ».» Ν ΨΝ Καὶ ἐπ αὑτῆς ἣν χίτων χαρπωτος, Φ Ὡ 3 7 7 ., ζΖ 3 ΄ 9. Ὁ ὃῳ» ὅτι ὅτως ἐνεδιδύσχοντο αἱ νυγατέρες τὸ βασιλέως αἱ ““αρϑένοι τὰς ἐπενδύτας αὐτῶν" χαὶ ἐξή- 

Ἄμνων 247. 

καὶ ἡγαγεν τῶτ Ργωτηξε. καὶ ἐγένέϊο Οεοτρ. Καὶ τυροσήγαγεν--- 
φαγεῖν] α το. αὐτῷ} -ἰ- εἰς το τάμιειον γι. αὐτὸ (ἢ) τοῦ. τῳ 

τὸ φαγεῖν) αι τὰ 64, 93, τοβ. ΟοτηρΙ. ἐπελάβετο 
αὐτῆς] ἐκρατήσεν αὐΐην Αμνὼων 19, 93. ΟοἴρΡΙ. ἔς, πε Ἄμνων, 82. 
ἢς, πἰῇ αὐης, ιοΒ. καὶ εἶπεν αὐτῇ] δαθεῖὶ αὐτῇ ἴῃ οδιαγαξξ. τηΐποτα 
ΑΙεχ. Δεῦρο} δεύρῳ (ἢς) 245. ἐλϑὲ Ατπι. τ. Αγ. ΕΑ. δῖαν. 
Μοίᾳ. α Οέεογρ. ϑίαν. Οἴἶτορ. Δεῦρο, κοιμήϑητι δες. δά Ηπ. φου. 
εἰσελϑὲ κοιμήϑητι μετ᾽ ἐμὲ 10, 82, 93) τοϑ. Οοπηρὶ. ὠδελφή μου] 
Δ 71. 

ΧΗ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ} Ὁ Θαμαρ 447. ϑῖαν. Οὗἶτορ. ἀδελφέ 
.8] α μξ 93, τοϑ. Οοπρρὶ. μὴ ταπεινώσῃς με] καὶ ταπεινώσεις με 
44: μὴ ταπεινώσεις με 93. καὶ μὴ ὀλίσης με ϑίῖαν. Οὔἶτορ. μὴ 
παίζε με (τοη ἰαδγβοανε πιθὺ ϑίαν. Μοίᾳ. διότι] ὅτε Οὐοπιρῖ. διότι 
οὐ--- Ἰσραὴλ] οτι εκ ἐξὶν βτως ἐν τω Ἰσραὴλ το, 93) τοϑ. ἔς, πε τῳ, 
82. ὅτως ἐν Ἰσραὴλ] ἀτως το ονειδος βου ἐν Ἰσραὴλ 246. ἅὅτως τί 
ἂν μέσῳ Ἰσραὴλ Αττῇ. 1. Α΄τη. ἙΕά. ἕν ᾿Ισραὴλ] κα ἐν 442. ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ Οοπρρὶ. μὴ ποιήσῃς] μὴ σοιήσεις τοῦ. Ρυφτηΐτε, καὶ 
Ατη). τ. πῇ. Ἑά. τὴν ἀφροσύνην] τὴν ακαϑαρσιῶν το, 82, 93, 
1οδ. "" 

ΧΙΠΙ. Καὶ ἐγὼ] α ἐγω 93. Καὶ ἐγὼ---ὄνειδός μ8] καὶ τε οὐχ 
ηξεις τὸ ὀνειδος μα το. ἄρ, πἰῇ ηξει, 82, τοβ. τοῦ ὠποίσω]͵, που 
44. Ὧ δκ ἀποισω ς,) 71. τα ηξει 93. τῦῷ καλύψω ϑ8]αν. Μοίᾳ. 
“τὸ ὄνειδός μου] τὴν ὠτιμίαν μον 5ῖαν. σὺ ἔσῃ] ασυ τῶ... ὡς 
εἷς τῶν ἀφρόνων] μετὰ τῶν ἀφρόνων 8ῖαν. Οἶτορ. ἐν Ἰσραήλ] εν τῷ 
Ισραηλ ΧΙ. ἐν μέσῳ Ἰσραήλ. Ἀπιτι. 1. Αττη. Ε4. δος. λάλησον 
δὴ] α δὴ 44. (Απτα. 1. Απτη. ἘΔ. Οεοτρ. 8ι1ν. Μοίᾳ. υἱὲ Ροῆεα τε- 
αυεπῖεγ) ἤδη λάλησον δῖαν. Οἶτογ. ὅτι οὐ κωλύσῃ] καὶ οὐ κω- 
λύσῃ Απτ. 1. Ατστῃ. Ἐά. - ἵνα μὴ κωλύσῃ 81αν. Μοῖ. κωλύσῃ με] 
αποχωλυσῃ ἰΔηϊμ! 82. αποχωλυσὴ με 93, 108, 122. ἀποχωλύσει 
με (οπιρὶ. 

ΧΙΝ. ἡἠϑέλησεν] ἐξελετο (ῆς νεῖ. 16.) 82, 93. Οοπιρ. τοῦ 
ὠκᾶσαι} ὑπαχεσαι 74, 92, Ἰού, 120, 123, 134.) 144, 158, χ36, 242. 
ΑἸΆ. ὅς. Νίς. ἡ τὰ 93, τοϑ. Οοηρί. τῇ ὠκᾶσαι τῆς φωνῆς αὐ- 
τῆς] λ 44. καὶ ἐκρα]αίωσεν ὑπὲρ αὐτὴν] αλλ᾽ ἐχραταίωσεν αὐῇην 
44. “4 ἱπυαίωϊ βιβεν ἐαπα Οτίρει. Ἰος. εἶτ, κα ὑπὲρ αὐτὴν Ατηι. τ. 
Αττη. ἘΔ. , ὑπὲρ Οεογρ. καὶ κρα]αιώσας αὐτὴν ϑίαν. Οἶἶορ. 
ἐκραταίωσεν] εἐκραΐησεν «6.,, 82, 93, τοϑ, πρὶ. ΑἸΑ. εχρα]αιωθὴ 
158; 247. ΑΙεχ. ὑπὲρ αὐτὴν] κ ὑπερ ({Ἰρρ]εῖυτ᾽ ἴπὶ πιᾶῦρ.) τ44. 
καὶ ἐταπείνωσεν αὐτὴν] αὶ τς8. ϑίαν. Οἰἶδορ. Ψυϊν. ᾿ καὶ ἐκοιμήθη] 
θηε καὶ διαν. Οἶτοσ. . - - ' ΩΝ 

Χν. Καὶ ἐμίσησεν--- μέγα σφόδρα εἰ οὐὐλοὶῥ ἐάν δαϊο ἔπεπον πιαρπο 
ναϊάε Οτρεῃ. 1. οἶϊ, Ρ. 29. ὅτι μέγα] ὅτι μέγα ἣν Αττλ. τ. Ατηι. Εά. 
ὅτι μέγα---ἐμίδησεν αὐτὴν] ὅτι μεγάλῳ μίσει ἐμίσησεν αὐτὴν 5|αν. 
ὅτι μέγα τὸ 'μῖσος---ἡγάπησεν αὐτὴν] ΦΗΟΜΙΑΥ Ἰη 7: ἜΥΩΣ οὐδε φμο 
οὐἶεγαὲ ἐσηα, φπαηε αἰϊεέξίο φια ἀϊεχοτσέ εάν. Οτῖσοϑι. Ἰ. εἶτιςς δι ἐμίση- 
σεν] δαδεὶ ὃ ἴπ ομπαγαέξ, τηΐπογε. ΑἸεχ, ἐμίσησεν ἐμησησεν 242. 
ὑπὲρ τὴν ἀγάπην] ὑπερ τὴν αγαπησιν 84, 93, 98. «ὑπὲρ τὴν ὥγά- 
πὴν ἣν ἠγάπησεν ἀὐτὴν] α Ἄτην, 1. Ατίη. ΞἘά, ὑπὲρ τὴν γάπην--- 
ἡ πρωτη)ίμειζων ἡ κάχια ἡ εἐὐχατη, ἢ ἡ τρωτὴ ὑπερ τὴν αὙαπὴν ἣν 
πγαπῆσεν ἀυϊην 1]. μείζων καὶ καχια ἡ ἐσχχώτη Ὑήὲρ τὴν 'πσρώτην αγα- 
πὴν γι. ὅτι μείζων] καὶ μείζων ᾿Ἄττα! τ. Ατα. Ἑά; ὅτι μείξων 
---ἡ τυρωτῊ]} αὶ ουπὶ ἰηϊεγηηεά. ΧΙ, 19, 29, κα 8, τό, 64, 82, 93, τοϑ, 
(τως. μαδεῖ 'ἴπ πηᾶγρ.) 1 ς8, 244,.24ς, 247.: ΟΡ. .ΑΙ4. ΑΙεχ, 51νν. 
ὅτι μείζων] οτι μειζον 44. ῥγαῖτϊες. “καὶ εἰπεν ᾿αὐη Αμνων. 123. ὅτι 
μεγάλη ΑΙά. ᾿- ᾿Αμγὼν 41..}....)εἰ καὶ τοορεύ8} αὶ καὶ 44, ςό, 

71) 74) τού, 519, 1209 121, 134) 144, 1ς8, 236, 242, “46, 247. ΑΙά. 
ΑΙεχ. Απη. σ᾿ Ασῃ. Εαὰ. τοορεύς} ἀποτρέχε 109, 82, 93, το. 
ΓΟ ομνρι. 

ΧΥῚ. Θημὰρ] - μη αδελφε ΧΙ, 20, 445 ξα, ξς, ξό, 64, 82. 92, 
93, 98, τού, 110, 120, 121) 123) 134) 144. 1ς8, 236, 242, 243) 244, 
54ς, 446. ΑἸά. (ας. Νίς. Οδογς. δῖαν. -{- ἡ αδελφη αὐΐε το8. Θη- 
μὰρ---ἰξαπορεῖλαί με] Θαμᾶαρ μη αδελφε: οτι μεγαλη ἢ κάκια ἢ 
Ἐσχατη ἦν τεποιῆκας εἰς ἐμὲ ὑπὲρ τὴν τρωτῆν᾿ τῷ ἐξαποςειλαι με. 74. 
περὶ τῆς κακίας---ὐπὲρ ἑτέραν] οτι μεγαλη καὶ κακια καὶ ἐσχάτη νπερ τὴν 
Ὥρωτὴν ΧΙ, 29, 44) 55, ς6, 64, 82, 92, 93, 98, τού, 119, 120, 121, 
1235) 134.) 144). 242, 243) 24ς, 546, ΑἸά. (δι. ΝΊς. ὥς, ἥης την, ζ2. 
ἄς, πᾶ τῆς τρωτῆς, τς8. ἢς, ἔπε ἰδουπάο ἡ, α56, 244. περὶ τῆς 
κακίας τῆς μεγάλης] ετι ἐὶ μεγαλη ἡ κακια ἡ ἐσχαΐη το. ἄς, ηἰῇ οτι 
Ὅυ, 1τοϑ. ὅτι μεγάλη κακίᾳ αὶ ἐσχάτη Οοπιρὶ. περὶ τῆς καχίας 
τῆς μεγάλης ταύτης} μεγάλαι εἰσὶν αἱ κακίαι αὗται Ἄττῃ. τ. Ατπ. 
ἘΔ. ὅτι ἡ κακία μείζων ἐσὶν Οεοτς. ὅτι ἡ κακία μείδων ἐςὶν ἡ ἐσχά.- 
τῇ δῖαν, ὑπὲρ ἑτέραν] ὑπὲρ τὴν πτρωτὴν 19, 71, τοΒ. Οοπηηρὶ. ϑιαν. 
ὑπὲρ ταύτης Ατπι. τ. Αστιν, Ἐ4. ὑπὲρ τὴν κακίαν πρώτην Οεογρ. 
ἣν ἐποίησα} ἣν πεποίηκας ΧΙ], 105 445 71, 82, 92, 93. 98, τού, τοϑ, 
119) 120, 121, 123) 134) 144) 158, 226, 244, 243, 24ς. Οοῃρί. ΑΙά, 
Ὅλε. Νίς. ἃς ἐποίησας Ατπὶ. τ. ᾿Απη. Ἑά. τᾷ ἐξαπορεῖλαί με} 
α 18 56. (ορὶ. καὶ εἐξαποςελεις μὲ 247. διδεῖ τῷ 'π ομιδυγβῶ,, τηϊ- 
πότε ΑἸεκ, καὶ οὐκ ἠϑέλησεν] καὶ οὐκ εδαλετο τοϑ.. εχ ἠϑέλησεν 
'ὅτς. δὰ ἔῃ, οοτῃ. 17.} ἐκ ἡϑελ. ἀχεσαι ἀντῇ αλλ᾽ εξεθαλεν αὐΐην κλει- 
'σας τὴν ϑυρὰν 44. ᾿Αμνῶν]  7γ1. Θεοῦ. ἀἰκῆσα!] ργαβηηϊεῖ, τα 
'ΧΙ, 247. υπαχαᾶσαι 123.. τῆς φωνῆς αὐτῆς} α τῆς φωνῆς 71. 

ΧΥῚῚ. Καὶ ἐκάλεσε] καὶ καλει 82, 93. 108. κα καὶ δῖαν. Οἶτορ. 
“καὶ ἐκάλεσε---οἴκου] καὶ εφωνησε τῶ λειτεργω αὐα τοό. τὸ παιδά. 
ριον} τὸν τσαιδα 82. 93, το, 244) 447. Οοπηρὶ. παιδάριον αὐτὰ} 
λ αὖΐς οϑ. παιδάριον αὐτῷ ΑἸοχ. τὸν τροεςηκότα]) τὸ τροεςήκος 
98. τὸν παρεφηκοότα 1:8, τὸν κρατεντα 8ϊᾶν. Οἶτορσ. τὰ οἴκου] 
“Ἔ αὐε ΧΙ, 29, ςό, 645 71, 745) 93) 98, τοβ, τ19, 120, 1217 123, 134, 
144, τε8, 236, 242, 243, 244) 247. (οχιρὶ. ΑΙά, ΑΙεκ. Οαε. Νῖς. 
“Απῃ, τ. Ασπῃ. ΕΑ. 5ἴαν. Μοίᾳ. τω οἰκὼω αὐε Ζ4΄ς. τὸν οἶκον αὐτοῦ 
8ιαν. Οἶτορ. καὶ εἶπεν] καὶ λέγει 82, 93) 1οϑ. Οοηρρὶ. Ἐξ- 
αποςείλα]ε) ἐξαποςειλον ΧΙ, 29, ςς, ςό, 64, γι, 74) 82, 93, 98, τού, 
108, ττθ, 120, 123, 134) 144, τς8, 243) 24ς, 246. Οοπιρὶ. ΑΙά. 
Οφοιᾷ. δίαν. Ἐξαπορείλαϊε δὴ ταύτην] ἐκδάλλε ταύτην Αττῃ. «. 
Ατην. Ἐά. εὔΐος ἦαας Μυὶς. δὴ ταύτην] αὐΐην ςς. νῦν ταύτην 
δίαν, Μοίᾳ.ΌΎ. ἀπ᾽ ἐμᾷ ἔξω] ἐξω απ᾿ ἐμου τοόδ. καὶ ὠπόκλεισον] 
καί κλεισὸν 82, 935 108. (τρί. καὶ ἀποκλεισαῖε 247. ὀπίσω αὐ. 
τῆς] ἵνα μὴ εἰσέλϑῃ «αν. Οἴτορ.᾿ ΜΒ πὸ ς 
ἮΌΧΥΙΙ, «Καὶ. ἐπὶ αὐτῆς} καὶ ἐπ᾿ αὐτὴ 74, 82, τοβ. (1 8. υἱ νέβο- 
Ἐπ.) καὶ ἐπ᾿ αὐΐην 93, 24ς. καὶ; ἐπάνω αὐΐης 247). ΚΚαὶ ἐπ᾿ αὖ. 
τῆς--χαρπωτὸς] καὶ ἦν ἔνδυμα ἐπ᾽ αὐτῆς καρπωτὸν ὥδοῖς. ἣν ΧΙ: 
τῶν] αν 82) 93») 198. καρπωτὸς] αρραγαλωῖος 10, 84, 93. (1οϑ, 
Ἰπᾶγρ. τροχοτος.) Οὐτρί. ὅτι ὅτως---ἐπενδύτας αὐτῶν] ὅτι ὅμοιον 
χιτῶνα ἔφερον αἱ ϑυγατέρες τοῦ βασιλέως ὅσαι τοαρϑένοι, καὶ ταῦτα 
καλύμμα]α ἔφερον 85[1ν. Οἴτορ. ἐνεδιϑύσκοντο] ἐπεδιδυσκονῖο τοϑ. 
ΟΟΠΊΡΙ. - ἐνεδυδυσκοῦδο 542. τῇ βασιλέως" των βασιλέων 44, 247. 
τοὺς ἐκερδύτας} τας υποδυῖας 19.) 93» 1908. ἐνδύμαϊα Ατηι. 1. Απη. 
Ἑἀ. ΟΘεοτρ. εἰς ἐνδύματα ϑίαν; Μοίη. αὐτῶν] αὐτῶν ΑἸεχ. 
λειτουργὸς αὐτὰ} Χριτουργος τὰ οἰκου οἷα 74. Λειτουργος τῶν [ῃς) 
᾿Ἄμνων 82. λενγγουργοῷ του Αμγὼν 93) 1ο8. Οὐοπιρὶ. .λ αὐτῷ Αγ), σ. 
«Αὐἢ. Ἐά, Ὁ ν ΤῊΝ 4 
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ΧΙΧ. Καὶ ἔλαδε] καὶ λαξῶσα ϑ81αν. Οἴτορ. καὶ ἱπίϑηκεν] 
σποδὸν 11. καὶ ἔδαλεν Ατπ). :. Αγπι. ΕΔ. καὶ ἐῤῥανισεν δ8ϊαν. 

Μοίᾳ. ἔς, ἔπε καὶ, δλν. Οὗτος. ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 12} ἐπι τῆς 
κεφαλῆς (121. ἢς ᾿ἰπζ4.) Αἴεχ. χεφαλὴν αὑτῆς 1] κεφαλὴν αὐτῆς 

Οοπιρὶ. τ. Νίς. αὐτῆς 1] εαὐΐης 9,Ξ.. καὶ τὸν χιτῶνα--- 
κεφαλὴν αὐτῆς 23] α ουπ) ἰηϊετηθά. 74. τὸν καρπωτὸν] ἀςρῶ- 
γαλωτον τῷ. -ἰ- αὐἷον ςς. τὸν αςραγαλωτον 82, 93, 1τοϑ. (οπηρὶ. 
τὸν καρπωτὸν τὸν ἐχ᾽ αὐτῆς] τὸν ἐπ᾿ αὐΐης τον καρπωτον 64. ΑἸά. τον 
ἐπ᾿ αὐἴης καρπωῖον 244. . τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς] τον ἐπ᾿ αὐΐη 82, 93. Οοπιρί. 
α τὸν τιοό. ἐπ᾿ αὐτῇ 247. ὃν ἐνεδιδύσκετο Απτη. τ. ΑἸτη. Εά. ὃν 
ἔφερε ϑίαν. Οἰἶτορ. διέῤῥηξε] διέῤῥηξεν ἀπ᾿ αὐτῆς ϑ8[αν. Οἴἶτορ. 

καὶ ἀπέϑηκε] καὶ εϑήκε 19, 93, τοδ. σορ. αὐτῆς 2-. εἰ 39.] 
αὐτῆς ΟὐμΡ]. (δε. Νίς. ἐπὶ τὴν κεφαλὴν] ἐπὶ τῆς κεφαλης 64. 

καὶ ἐπορεύϑη] καὶ επορευξϊο το, 64, 82, 91, τοϑ, 123» 244. Οομρὶ. 
καὶ ἔπορ. πορευομ. καὶ κραζ.} ἔκραζε καὶ ἔκλαιεν Οτοτρ. καὶ κλαίουσα 
ἐπορεύϑη καὶ ἔκραζε ϑαν. Οἶτος. καὶ κράζεσα] και βοωσα 19» 
82, 93, το8. (οπιρί. ακᾶν 121)247. καὶ ἔκλαιε Αγη. 1. Ατηι. Ε(. 

ΧΧ, τρὸς αὐτὴν] αὐη 64, 93. τοϑ. Οοπρ. Μὴ ᾿Αμνὼν] εἰ 
᾿Αμμὸν 8ῖαν. Οἷἶτορ. ὁ ὠδελφός σ8] ο αδελφος μα 1Π1. ἐγένετο] 
γέγονε 10, 82,) 93) τοϑ. (οπηρ. ἀϑελφή μου] κα μου 29, 74. 93» 
98, τού, τοβ. 119) 120, 121) 134) 144,236, 24ς. (οπιρ. κώφευ- 
σον} σιωπησον 19, 82, 93, 1ο8. (Ιηρί. κοφευσον 2442ὥ. δἀϑελφός 

" σου] οαδελφος σον 82. α σε ϑῖαν. Οἷἶτορ. ἐς] αὐτος 82, 93, τοϑ. 
Οοπιρ. μὴ 95] μηϑεὶς (Ώς) 242. ῥγαρανῖ, καὶ ϑίαν. Οἴτορ. 
μὴ ϑῆς τὴν καρδίαν σΕ] μὴ ὥροόσκοιε ἐν τὴ καρδια σε το, 82, 93ν 108. 
τὴν καρδίαν σε] ρῥταπηΐει. εἰς 153. ΑΙά. ἐπὶ καρδίαν δῖαν. Οἴἶτορ. 
Ῥγαστηῖτ. ἐπὶ δῖαν. Μοίᾳ. τῇ λαλῆσαι] α τα 44) ςό, τού, 436, 242, 
246. ὥρε λαλῆσαι 8δν. Οὗτος. τὰ λαλῆσαι τὸ βῆμα τϑτο] εἰς τὸ 
ρῆμα τατὸ ΧΙ. τὰ λαλησαᾶι τι το, 82, 93) 1το8. ἔς, ἢπο τῷ, Ομ. 
τὸ ῥημα] εἰς το ρημα 11, 29, 71) 98, 110, 121) 245, 247. Αἷεχ. καΐα 
το ρῆμα 44, 745γ92, τοῦ, 120, 123... 114) 144, 236, 242. (δῖ. Νῖς. 

τὼ ῥήμαϊα ταῦτα 5᾽αν. Οἶτοσ. ἐἰκάϑισε] ἔκλεισε (ῇς) 93. εκα- 
᾿Αγησε 184, 222. σιηρεύεσα) “- καὶ ἐκψυχεσα 109, 82, 93) 1οϑ. 
ἐκψυχᾶσα Οοαρ!. ἐν χηρείᾳ Αται. 1. πῃ. Εά. “«Ἐ καὶ κωφεύασα 

δίαν. Οὗτος. ἕν τῷ οἴκῳ} α τῳ 11, ΧΙ, 44, 74) τού, 110, 121) 134) 

144, ς8, 242, 244:246. ᾿Αδισσαλὼμ 2]. Χ]. τῇ ἀδελφὰ 
αὐτῆς} α τὸ ΧΙ. αὐτῆς Ηπ8].] αὐτῆς ΑἸεχ. 

ΧΧΙ, Καὶ ἤκεσεν---καὶ ἐϑυμώϑη] καὶ πκεσεν ο βασιλεὺς καὶ εϑυ- 
μωϑὴ 44. ἤκεσεν] ροηΐτ ροίξ Δαυιδ 93») τοβ, 247. Οοπιρί. ΑΙεχ. 

ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ] Δαυιδ ο βασιλευς 1.8. δΔανὶδὴ,, ςό. Ατηι. 1. 
Ἀπη. Ἑὰ. τᾶντας] α Δίῃ. 1. Ἄττῃ. Ἐκ. καὶ ἐϑυμωώϑη] και 

ἡϑύυμησε 82. (ομυρΙ.. καὶ ἐϑύμησε (Π0) 93, τοΒ. καὶ οὐκ ἐλύπη- 
σε] καὶ ἐλυχησε 10. καὶ οὐκ ἐλύπησε ἄς. δὰ ἢη. ςου.} ΔΛ Οομρὶ. 

“' ποῖμὶ! οοπῖγ αγς (ρεετπηε “ἔριπον δι ΜΨἴἔμὶ, φωοκίανα ἠϊιρεύαι ἐπι, φως 

2τὐπορεπέμς ἐταὶ εἰ. Ν εἴ. 1,Δῖἴ. εχ Μ5. (σεται. ἢ. 7. Ἄ ἀν. υποἰβ ἱμο μας 
Απῃ. Ἐά4. τὸ πνεῦμα] -᾿ αὐἷς ς2, 2.16. ᾿Αμνὼν] Αμμων (μία 

Αμνων) ,36. του Αμνων. 242. τὸ υἱὲ αὐτῷ τὸν νιον αὐτὰ ς2. 
α τοῦ γ4. τῷ υἱξ αὐτῷ ΑἸεχ. ὅτι ἠγάπα] ἐν τῳ ἀγαπᾶν 247. 
ὅτι πρωτότοκος αὐτὰ ἦν] ὡς τρωτοτοχον αὐτὰ 44... 

Ὁ ΧΧΠ. Καὶ οὐκ ἐλάλησεν---᾿Αμνὼν] καὶ Αδεσσαλωμ, εκ ἐλαλήσε 
μετ᾽ Αμνων 247. ᾿ μετὰ ᾿Αμνὼν] τὸν Αμνὼων 82. τὼ Ἄμνὼν 93, 1οϑ. 

Οοτηρὶ. ρος Αμνων 1235) 236. (αῖ, Νίς. ργαιηῖι, ἀπὸ τῷ νῦν 

ΚΈΦ. ΧΙΠ, 
φᾷ «, ’ 95 ἢ 3 “Ὁ » ᾿ 

γαγεν αὐτὴν ὁ λειτεργὸς αὐτῇ ἔξω, καὶ ἀπέκλεισε τὴν ϑύραν ὀπίσω αὐτῆς. Καὶ ἔλαδε Θημὰρ τ. 
“ “ Ν Ν . »» » ιν. , 

σποδὸν, χαὶ ἐπέϑηκεν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὑτῆς' χαὶ τὸν χιτώνα τὸν χαρπωτον τὸν ἐπ᾿ αὑτὴς διέῤ- 
ἮΝ» ες Σ εο Ν 23 ΄ ΄ Ν Ζ΄ 

ῥηξε" χαὶ ἐπέϑηχε τὰς χεῖρας αὐτῆς ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὑτῆς, χαὶ ἐπορεύϑη πορευομένη χαὶ χρά- 
5 Ν, 2. ν »" Ν Σ ἀδ Ν 32 »Ὲ Μὴ Α ὃν ὃ ἀδελφό 5, φΖ 

ζεσα. Και εἰσε σρος αὐτὴν Αξεσσαλωμ ὁ ἀθελφος ἀυτῆς, Μὴ Αμνὼν ὁ αὐελφος σου εγέγετο 
ζω 3 [τ ϑ ἦν Ν φ Ν ’ ρ᾿ 

μετὰ σῇ, χαὶ νῦν ἀδελφή μου χώφευσον, ὅτι ἀδελφός σου ἐςί' μὴ ϑῆς τὴν καρδίαν σου τοῦ λα.- 
ΩΣ .“, 2. 7 3 ΩΝ » ; Ν “59 ρ 2. "ὁ 

λῆσαι τὸ ῥῆμα τῶτο' χαὶ ἐχάϑισε Θημὰρ χηρεύεσα ἐν τῷ οἴκῳ Αξεσσαλὼμ τ ἀδελφᾶ αὐτῆς. 
Ζ Σ ν. 2 ΄ ΄ . ᾿᾽.Ρϑᾷ ΘΜ». 

Καὶ ἤχεσεν ὃ βασιλεὺς Δαυὶδ πτάντας τὸς λόγους τότες, χαὶ ἐθυμώσϑη σφόδρα, καὶ ἀκ ἐλύπησε 
“ “ὦ ς". » οι ᾳρ, ζ΄ 2 ξ΄ ΄ 9. “' ἢρ ν» ϑ 7 

τὸ πνεῦμα ᾿Αμνὼν τ υἱξ αὐτῇ, ὅτι ἠγάπα αὐτὸν, ὅτι πορωτύτοχος αὑτὰ ἤν. Καὶ ὃχ ἐλάλησεν 
ιν : Ν Ν 2 Ν ἜΝ “ Φ 3 ὃ5 Ψ“ 5. 4“ ᾿Αδ λὸ Ν ἾἌ ν.Ῥ 2. νΝ Ζ 

Αξεσσαλὼμ μετὰ Αμνωὼν ἀπὸ “Φονηρ εὡς ἀγαϑἃ, 0τι ἐμίσει εσσάλωμ τὸν Ἄμνων ἐπὶ λογ8 
μϑ 3 3 ΄ ε Ὧν Ν Ῥ ,’ 

οὗ ἐταπείνωσε Θημὰρ τὴν ἀδελφὴν αὐτῇ, Καὶ ἐγένετο εἰς διετηρίδα ἡμερῶν, χαὶ ἦσαν χείροντες 
ὦ ἦν. ὦ "» “2 3 ἣν ΄ γ τς 

τῷ ᾿Αδεσσαλὼμ ἐν Βελασὼρ τῇ ἐχόμενα ᾿Εφραὶμ, χαὶ ἐχάλεσεν ᾿Αδεσσαλὼμ ππάντας τὲς υἱὸς τῇ 
᾿ ,’ Ἁ ἐκ 3 ἣν Ν Δ ρ 7 

βασιλέως. Καὶ ἦλθεν ᾿Αξεσσαλὼμ πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ εἶπεν, δὲ δὴ χείρδσι τῷ δόλῳ σϑ, 
Ν ε ρει 3. ᾿Ὁ ρ᾿ ’ Ν Ψ ςε Ν 

πορευϑήτω δὴ ὁ βασιλεὺς χαὶ οἱ πταῖδες αὐτ μετὰ τὰ δόλε σου. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς 
ων ’ ε ρ Ἃ 2 Ν [ω 2:κΝ 

᾿Αξεσσαλὼμ, Μὴ δὴ υἱέ μου, μὴ ππορευϑῶμεν “πάντες ἡμεῖς, καὶ οὐ μὴ χαταδαρυγϑώμεν ἐπὶ σέ' 
4 

Οεοτρ. ϑιαν. Οἷἶγος. μετὰ ᾿Αμνὼν---τὸν ᾿Αμνὼν] αὶ οὔπη ἰπιοττηδά, 
242. ἀπὸ τονηρὰ---τὸν ᾿Αμνῶν] αὶ οἴιπὶ ἱπϊογποά, 82. οἰπὸ το. 
γηρᾷ ἕως ἀγαϑ8} ἐκ ἀπ᾿ ἀγαϑὲ ἕως τονηρς Οεογς. μῆτε σερὶ ἐγα- 

9.5 μήτε περὶ χαχδ ϑίδν. πες πιαΐμνι, πὲς δοπδμα Ψυὶς. τονηρὰ]} 

καχε 93, 1ο8. Οοιαρ. ὅτ, ἐμίσει) καὶ ἐμίσησεν 93, 1ο8, 1ς8. 
ὅτι ἐμίσει---ἰπὶ λόγον] οτι Αξεσσαλωμ ἦν ἀπο τῆς ὡρᾶς ἐκείνης ἐπιτη- 

ῥὼν τὸν Αμνον ἐπὶ λογξε 247. ᾿Αδεσσαλὼμ 253} Αξεσσαλων (αἱὶ- 
αυδπάο Αδεσσαλωμ) 724. τὸν ᾿Αμνῶν}] τῳ Αμνὼν 108. α τὸν 
Οοταρὶ. ἐπὶ λόγου 5] ανϑ᾽ ὧν 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ἐπὶ τῷ λογου 
123. “περὶ λόγου ὃ Αγπι. τ. ὅτι ἀδοεπὶ Οοάά. δεγρὶϊ. περὶ τότα 
ὅτι Θεοῖς. τάτε ἕνεκα ὅτι δῖαν. ἐο φωοά Ψυΐρ. ἐταπείνωσε ὅτε. 
δὰ πη. ςοπ|.] Θαμὰρ τὴν ἀδελφὴν αὐτῇ ἔπαισε. (εὔξε Τλαπαν (όγογέηε 
εἶως ἱμάῥβεαιμ:.) δῖαν. Οἷἶγορ. υἱοίαγεε 7λαπιαν βγογονε μία. Ν υἱρ, 

τὴν ἀδελφὴν αὐτῷ] τη ἀδελφὴ αὐ 36. τὴν ἀδελφὴν αὐτῇ ΑΙά, 
ΧΧΙΙΙ. εἰς διετηρίδα} ὡς διετηριδα ΧΙ. μέϊα δνο ἐτὴ το, 82, 93, 

1τοϑ. Οοπιρὶ. μετὰ διετηρίϑα Ατηι. 1. αἰΐφυς. Ατγηι. Εά. εἰς διε- 
τηρίδα ἡμερῶν} τοαρελϑεσων ἡμέρων 44. διελϑεσῶν ἡμερῶν πολλῶν 
ϑίαν. Οἷἶτορ.  κείρονες} κειραν 244. - τὸ τρόδαα ἱπῖετ ὕποοθ 
δῖαν. Μοίᾳβ. τῷ ᾿Αδεσσαλὼμ) αὶ τω 24ς. -ἴ οἱ τιαῖδες Οτοτς. 
δῖαν. Οἰἶγορ. (ἐπῖεσ ὑποὸς δῖαν. Μοίᾳ) ἐν Βελασὼρ--᾿Αξεσσα- 
λὼμ 451] α οὔπι ἱπίεστηθά, (τἀ μαθεῖιγ ἴῃ τρᾶγρ. δὸ αἱ. τη. ἢς “". οὐδ 
αὐίαίοπ ἐπ δαίαίον. φκιξ οἱ ἡμχία ἐράγαϊν, εἰ υοοσυ) τοῦ. Βελασὼρ] 

Βελασσὼρ ςς,246. Βασσελλασὼωρ 82. Βασελλάσωρ 93, τοϑ. Βελ- 
λασωρ 247. Αἴεκ. Βααλασὼρ Οοιιρί. Βεϑμῶρ Ατην. τ. Βεϑμαρὸν 
14. Οοὐά. δετρί!, Ατπι. Εά. Βελασὰρ Οεοτς. Βελασὸρ ϑίᾶν. Οἴἶτοξ. 
Τῇ ἐχόμενα} τὴ ἐχομένη 246, 247). τλησίον Ατπι. τ. Οογς. ϑῖδν. 
Μοίᾳ. τῇ ἐχόμενα ᾿Εφραὶμ) τῇ ταραγοφραὶμ ([ς) 82, 93, τοϑ. 
τῇ τσαρὰ Ἔφραϊμ Οοπιρί. τὐλησίον ἐν Ἐπρὲμ 1τ4. Οοάά. ϑετρὶϊ. ἐν 
᾿Επρὲμ Αταν. Εά. ἐν ἐξεσίᾳ ᾿Εφρὲμ 5[αν. Οἴτορ. τσάντας τοὺς 
υἱὲς} α πανΐας το. 

ΧΧΙΝ. καὶ εἶπεν] καὶ λέγες αὐτῷ Αττη. τ. Απη. Ἐά. Ἰδὲ 
δὴ] α δὴ ΧΙ, οϑ. ἰδὲ νῦν (116 ἴξερε) Θεοῦ. ϑῖδν. κείρασι] κηρεσι 
242. τῷ δέλῳ σπ] οἱ διέλοι σου Οεογρ. δῖαν. Οὗτος. πορευϑή- 
τω δὴ] ἄπο δὴ (υἱ ἐτεφυεηῖογ) Ατηι. τ. Ασπι, Εἀ. Θοογρ. δῖαν. Οἴτορ. 
παῖϑες αὐτῷ} τσαιδὲς σου 416, 242. Ολῖ. Νίς. μετῶὼ τῇ δέλᾳ σα] 
τρος τὸν δελρν αὐτὰ το, 82, 93. ὥρος τὸν δαλὸν σε 1ιο8. μετῶ τῶν 

δάλων αὐτὰ εἰστὸ δάλο σου (ἢς) 44ς. μετ᾽ αὐτῷ τρός με τὸν δᾶλον 
σου δῖαν. Οἰορ. ͵ 

ΧΧΥ. πρὸς ᾿Αδεσσαλὼμ] τω Αδεσσαλωμ τοϑ. (οπιρ!. -Ἡ υἱὸν 

αὐτῷ ϑῖαν. Οὗτος. Μὴ δὴ υἱέ μου] μη τεέχνον τον 82) 93» 1ο8. 
Οοπιρὶ. μὴ τέκνον μου Ατηϊ. 1. ἄπο. ἙἘά. μὴ ὡορευϑώμεν] κε μὰ 
πορευϑωμεν ΧΙ, ςό, 71) 74, 92, 98, τού, 119, 120, 123) 1347 144, 
τς8, 216, 242, 244, 546. ΑἸά. (Αἵ. Νῖὶο. ἐἰ μη ελϑωμεν 19, 82, τοβ. 
Οὐοπιρὶ. ἔς, ἤπο οὐ, 93. φοὶὶ γοσαγε μέ νεκπίανεμ: Ν υΐφς. πταύΐες 

ἡμεῖς] ὥᾶντες ὁ βασιλευς ἡμεῖς 243. μετὰ σου σέο. λ ἡμεῖς 

δίαν. Οἶτορ. καὶ οὐ μὴ καταξαρυνθῶμεν] οπως μη βαρυνϑωμεν 
19) 829 93, 1ο8. Οοπιρί. - καὶ αὶ μὴ καταξαρ. ἐπὶ σέ] ἵνα σοι μὴ 

ποιήσωμεν βαρέᾳ ϑίαν. Οἰΐτος.- “καὶ ἵνα μὴ καταβαρυνθῶμεν σε 8]Αν. 
Μοίῃ. εἰ γσύυέπιις (6 Μυῖϊξι καϊαβδαρυνθῶμεν] βαῤυνθωμεν 44; 
γ4,. 92, τοῦ, 120, 123, 134) 144. 242. (αἵ. Νίο. ἐπὶ σέ} α ἐπὶ 
Απ. ι. πη. Εά. σθοῦσ., ἐξδιώσατο) καϊεδιαζετο ΧΙ, 40, 44, ςἄ, 
71, 74) 82, 93» 98, (τού. ἂς οοπι. 27.) το8, ττο, 120, τα 1, 134) 144. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

2. 
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β 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Β. 
κΕΦ. ΧΙ]. 

2 [4 ».νΝ ν 9 6. βῶ ρμ 

26. χαὶ ἐδιάσατο αὐτὸν, χαὶ ὃχ ἠθέλησε τοῦ πορευθῆναι, χαὶ εὐλόγησεν αὐτόν. 

27 

28 

29 

30 

31. 

82. 

Καὶ εἶπεν ᾽Αξεσ-. 
Ν Ν ΞΝ ΝΣ ν᾿. ΄ ᾿ ἋΞ »“» ν »" σαλωῶμ σρὸς αὐτον, Καὶ εἰ μὴ, ππορευϑήτω δὴ μεθ᾽ ἡμῶν ᾿Αμνὼν ὁ ἀδελφός μου" χαὶ εἶπεν αὐτῷ 

ς Ν ς ᾽7ὔ ο“, ᾿ »“Ὃ »ὰ 7 ὁ βασιλεὺς, “ἵνατί πορευϑῇ μετὰ σᾷ , Καὶ ἐξιάσατο. αὐτὸν ᾿Αξεσσαλὼμ, καὶ ἀπέςειλε μετ᾽ αὐ- 
" Ν Ἂ ΝΝ Ν , Ν ἂν ἴω Ζ -. » ͵ ΕῚ Ν ΄ - Ν Ν τῷ τὸν Αμνὼν χα! πάντας τῆς υἱδς τ βασιλέως" χαὶ ἐποίησεν Αξδεσσαλὼμ “πότον 'χατὰ τὸν 

’ ἰϑ ᾽ὔ Ν, 3 ρὋ}. - [ω] ς 

πότον τῇ βασιλέως. Καὶ ἐνετείλατο ᾿Αξεσσαλὼμ τοῖς παιδαρίοις αὐτῇ, λέγων, Ἴδετε ὡς ἂν 
2 Ὃς 7 3 3 [ω͵ 2, ἴω ᾿Ν ᾿ ἀγαϑυνϑὴ ἡ καρδία ᾿Αμνὼν ἐν τῷ οἴνῳ, χαὶ εἴπω πρὸς ὑμᾶς, Πατάξατε τὸν ᾿Αμνὼν, χαὶ ϑανα- 

’᾽ » » Ν ἰϑὲ Φ 9 Ν 32 7’ ρὸ Ν ΄ » τωσᾶτε αὐτὸν" μὴ φοξηϑήτε, ὅτι ἐχὶ ἐγώ εἰμι ὁ ἐντελλύμενος ὑμῖν: ἀνδρίζεσθε χαὶ γίνεσθε εἰς 

υἱὸς δυνάμεως. 
ΝΣ ΄ Ν ΄ 3 ν δος ΡΝ Καὶ ἐποίησαν τὰ παιδάρια ᾿Αδεσσαλὼμ τῷ ᾿Αμνὼν, χαϑα ἐνετείλατο αὐτοῖς 

3 ΄ Ν, 2 Γ ’΄ ὃ ρ» Ἵ ΄ 

Αδεσσαλὼμ᾽ χαὶ ἀνέςησαν «πάντες οἱ ὑἱοὶ τῇ βασιλέως, χαὶ ἐπεχάϑισαν ἀνὴρ ἐπὶ τὴν ἡμίονον 
δ΄ Ὁ Ν» .»» ϑ. "Ὁ ξ ἴω ρ" 

αὐτϑ, χαὶ ἐφυγον. Καὶ ἐγένετο, αὐτῶν ὄντων ἐν τῇ ὁδῷ, χαὶ ἡ ἀκοὴ ἦλθε πρὸς Δαυὶδι λέγων, 
3 ΄’ 2 Ν ’ὔ ἴω ρ᾿ 

Επάταξεν ᾿Αξεσσαλῶμ πάντας τοὺς υἱὲς τοῦ βασιλέως, χαὶ οὐ χατελείφϑη ἐξ αὐτῶν ἐδὲ εἷς. 
Καὶ ανγέ ες Ν ὶ διεῤδ νει Ὁ“ 9 .᾿Ὁ 2 ’΄ )"Η Ν ἰδὲ Ν ’,’ ς 

αἱ ἀνέςη ὁ βασιλεὺς χαὶ διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτῇ χαὶ ἐκοιμήϑη ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ “πάντες οἱ 
ρ" ) , κ»“ις "»" 5. "Ὁ : » ,- ν 

παῖδες αὐτὰ οἱ περιεξῶτες αὐτῷ διέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν. Καὶ ἀπεχρίϑη Ιωναδὰξ υἱὸς Σα- 
Ν 23 ρ Ν ν »"» 

μαὰ ἀδελφξ Δαυὶδ καὶ εἶπε, Μὴ εἰπάτω ὃ χύριός μου ὃ βασιλεὺς ὅτι πσάντα τὰ παιδάρια τοὺς 
εν “ ζ΄ 2 ΄ ,. » Ν ΄ ». 2 Φ δι... Ζ ) νι φῳ 

υἱὲς τὰ βασιλέως ἐθανάτωσεν, ὅτι ᾿Αμνὼν μονώτατος ἀπέϑανεν, ὅτι ἐπὶ ςύματος ᾿Αξεσσαλὼμ ἦν 

τς8, (236. ἢς νεῖ. 27.) 242, 241, 24ζ, 246. Οοπιρὶ. (αἵ. Νίς.. 
καϊεξιασατο 64. 123. ΑἸά. 
λὼωμ 93. 1ο8. 

αὐτὸν] -- Λδεσαλωμ 82. - Αξεσσα- 
καὶ οὐχ ἠθέλησεν] καὶ οὐκ εἐδπλετο ὁ βασιλεὺς 82, 

93, 1οβ. Οοπιρί. Ἐ ὁ βασιλεὺς Θεογρ. ϑαν. Οἴἶτγορ. (ἰπταῦ Ὡησο5 
δῖαν. Μοίᾳ.) τοῦ τοορευϑῆνα!ι) αὶ τ 2344,.247. ΑΙά. δαθεῖ τοῦ ἰῃ 
ομδιαάς. τῖμοσε ΑΪοχ. εὐλόγησεν) ηυλογησεν 244) 24ς. 

ΧΧΝῚ. ᾿Αξεσσαλὼμ] , 12ος. πρὸς αὐτὸν] ΧΙ, 20, ὅ4, γ1, 
82, 93. 98, τού, τοϑ, 121) 1235 1349) 1449) 1ς8, 216, 242, 244) 24ζ, 

2416, 247. (οπτρὶ. Αἰεχ. (αῖ. Νίς. Αττη. τ. Απτη. ἘΔ. 8ϊαν, Οἴἶζγορ. 

καὶ εἶπεν (εκ τερεῖτ.) 74. Καὶ εἰ μὴ] αλλα 19, 82, 93, τοβ. 
Οομρὶ. μετῶ τᾶτο εἰ οὐ Ατπ). τ. Ατπι. Ἐά. τοορευϑήτω δὴ} αὶ δὴ 

ό,4. μεθ᾽ ἡμῶν] μετ᾽ ἐμου 82, 93. 1τοϑ. ΟοπρΙ. καὶ εἶπεν αὐ- 
τῷ] λ ἀυτῳ 44.793» τιοϑ. Οομηρ. τοορευϑῃ]} - Αμνων 20, 71, 98, 
121) 158, 243. ΑἸά. διαν. Μοίᾳ. πορευεται 93, 1τοΒ. πορευσεται 
246. μετὰ σε] - Αμμὼν ΧΙ. - ᾿Αμόν Απη. 1. Αγσῃ. Ἐά. 
-“Αμὼν Θεός. - ᾿Αμμόν ὅν. Οἶτορ. 

ΧΧΨΝ]]. ἐδιάσατο] καϊεξιασατο ΧΙ, 20, 44, (ςς. υἱ νἸάοειτ.) ςό, 

64,» 71») 74) 825 92) 93. 985) Ιοϑ, 120, 121) 123) 134) 144) 18,242» 
443, 244. 24ς; 246. (οπιρὶ. ΑΙ4. δι. Νίςσ. ᾿ΔΛδεσσαλὼμ 1] ὁ 
βασιλευς 1τ2ο. χαὶ ἀπέςειλε] καὶ εἐξαπεφειλε 19.) 82, 93,) ιοϑ. 

Οοιρρὶ. καὶ ἐποίησεν ὅζο. δὰ ἢπ. σοπ).} α 98, τού, τς8. (οπηρὶ. 
Ἱιεγαίσωε “αἰ αίονν σονυϊυίαπι φιαῇ σοπυϊυΐμπε γερῖς. Ψεῖ, 1δῖ. εχ Μ5. 

Οετη. ἢ. 7. ϊρ. υποῖ5 ἱποϊυἀϊς Ατπι. Ἑά. ἐποίησεν) ἐνετείλατο 
82. ᾿Άξεσσ. 4᾿--τοῖς τσαιδαρίοις ἰῃ σοηγ. {64.] Αξεσσαλωμ τοῖς 
τααιδαριοι: (ἡ ππαῦς. καὶα τον τσοτὸν τὸν τῇ βασιλεως, καὶ ἐνετείλατο 

Ἀξεσσαλωμ) 121. πότον τ] τρώπεζαν (ορίραταπε πιεη αι) Αττη. τ. 
Ἀπη. ΕἘὰά. κατῶ τὸν τότον τῇ βασιλέως)  24ς. ὡς ποιεῖ πότον ὁ 
βασιλεύς 8ῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΥΠΙ. τοῖς παιϑαρίοις] τοῖς παισιν 82, τοϑ. (ὐοπηρ!. τσασι 
τοις παισιν 93. τῷ ταιδορίῳ Ατηι. τ. Ατην, ΕΆ. 
(ῆς οοπι. [ε4.) ΑἸεχ. Ἤμδετε] ἰδεται 242. Ἴδετε ὡς ἂν---ἶν τῷ 

οἴνῳ} ιδὲ οταν εὖ ἐχῆ ἥ καρδια τε Αμνὼν εν τῶ οινω το, τοϑ. ὥς, ἤπε 

τοῦ, Οοπιρ. ὡς ἄν ἀγαϑυνϑῃ!} α αν 74. ὅτ᾽ ἄν εὖ ἔχῃ 82. οταν 
εὖ ἔχ᾽ 9. Αμνὼν 13] ργαπεῖτῖ, τὰ 93. ἐν τῷ οἴνῳ] ἀπὸ τοῦ 
οἴνε Οεογρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. α δίαν. Οἶτορ. καὶ εἴπω] καὶ ἐρω 82, 
93. Οοπρρὶ. καὶ εἰπω--᾿Αμνὼν 23] ν οὐπὶ Ἰηϊεττηςά. 242. 

εἴπω πρὸς ὑμᾶς] 24... εἴπω πρὸς ὑμᾶς) α προς ὑμας 436. (αϊ. 
Νῖο. εἰπε πρὸς αὐΐες 246. εἰπε 247. Πατάξα]ε) πατάξετε 
Ατη. 1. τὸν ᾿Αμιὼν) -Ἑ ἐν τῶ οἰνω 52, 236. κα τὸν 247. καὶ 

ϑανατώσαϊε αὐτὸν] ἕως ϑανάτε ϑ8ῖαν. Οἶκορ. μὴ φοδηϑῆτε] μη 

φοξεισϑε 829 τοϑ, 24ς. Οοπιρὶ. μη φοῦβεισϑαν 93. ργργαϊίς. καὶ 
ΟΘεοτρ. ϑιαν. Οἷἶγορ.0 ὅτι ἐχ}] αὶ δχι 19) 74») 82) 935 108. Οοπρὶ. 
ὅτι ἐχὶ---ὐμιν] ὅτι ἐγὼ ἐνετειλάμην ὑμῖν Οεοτς. ἐγὼ γὰρ ἐντέλλομαι 
ὑμῖν δῖαν. Οἴτοσ. ἐρο επὶπε (άπ φεὶ ργιξείρίο νοόϊε Ψαΐς. ἐγώ 

εἶμι ὁ ἐντελλόμενος] εγὼ ἐντέλλομαι ΧΙ, το, 295 44, 71) 74) 82, 
92, 93, 98, τού, 1οϑ, 110») 120, 121) 1347 1447 1.8, 236, 242) 243. 

24ς. (οπιρί. (αι. ΝΊς. κα εἰμὲ 123. Αἰά, ὸ 247. ἐγώ εἰμι ὃς ἐνε- 

τειλάμην Ατῖλ. τ. Ατηι, Ἑά. ἀνδρίζεσε) κραΐαιεσϑε το, 82) 93) 
χοϑ. ΟοΙΏρὶ. ανδριζεσϑαι 2.2. καὶ γίνεσϑε! καὶ γινεσϑαι 242. 
εἰς υἱὰς} ὡς νιᾶς 7γ4. υἱὲς δυνάμεως} ανδρας δυνατες 19, 82) 93» 
τοϑ. 

ἄρ, ἢ]. 

ῦ. ᾿“ ςἷ ὦ 

αὐτῷ} αὐτῷ 

, 
“αὶ 

᾿Ιωαναδὰθδ δῖαν. Οἴτον. 

ΧΧΙΧ. τὰ παιδάρια] οἱ τραιδὲς 82, 93, 1ο8, Οοπιῃὶ. τῷ 

᾿Αμνὼν) ρῥγπιῖ, ἐπὶ 247. καϑαὰ] καϑὼς 74, 93, 1ο8, 247. 
Οοπιρὶ. καὶ ὡ36, 242. ᾿Δδεσσαλὼμ 25] 91, τοβ. Οοιμρ!. ΑἸά. 
παΐϊες οὗ νἱο!} α παύϊες τοϑ, 236. α οἱ τς8. υἱοι 542. ἐπεχάϑι- 

σαν} ἐπεκαϑισεν 1Π1, 6.4, 123. ΑἸά. 8:αν. εἐχαϑίσαν ΧΙ, ςς, 71) 929 
98. (τού. ςοττ. ἐχαϑισεν Ὁ εα. πγ.) Ατηγ. 1. Ασιῃ. ΕἘά. επεδησαν 

19, 93, 1οϑ8. Οοπιρὶ. εχσϑισεν 29, 44) ξύ, 74, 120, 121) 132) 1.4.4) 

1ς8, 216, 243, 246. (ατ. Νίο. εἐπεξησαν παύϊες 82. εκαϑησεν 242. 
ἐχαϑησαν 24ς. ὠνὴρ] ἐκαςὸς 19, 82, 935) 108, 24ς, 247. Οοιηρὶ. 

ΑἸεχ. Θεοῦρ. ϑίαν. ἀνὴρ ἕκαςος Ατηι. τ. Ατπι. ἙἘά. ἐπὶ τὴν ἡμίο- 
νον} εἰς τὴν ἡμίονον 74. κ ἔπι τού, 120, 134) 144- ἡμίονον] εἰμιο- 

γον 24ζ. καὶ ἔφυγον] και ἐφυγαν 1. καὶ εἐφυγεν 74. 
ΧΧΧ, αὐτῶν ὄντων] ὡς αντοι ἦσαν το, 82, 93, 1ο8. (᾿οπιρί. ὅτε 

αὐτοὶ ἦσαν Α΄πη. τ. Ατγητ. Εά. καὶ ἡ ἀκοὴ] καὶ Ατηι. ι. Αγιη. 
Ἑἀά. ὅ8[αν. Οἴἶτορ. ἡ ἀκοὴ] ἡ αγγελιῶ 19, 82, 93. (πρὶ. κα ἡ 
119, 242. ρὸς Δαυὶδ] ἕως Δανὶδ' ὕεογρ. 5ι.ν. λέγων] λεγον- 

τῶν 109) 20, 449 52. 55» 5ό, 64) 71) 74.) 82) 02,93, 98, τού; τοϑ, 1 10, 

120, 121) 123) 134) 1441.) 158, 216, 242, 241, 2..4) 24.ς. 246,.2.47. 
ΟΟπΊΡΙ. ΑἸ(. (αι. ΝΊς. καὶ ἔλεγον Οδοῦρ. λέγεσα 5ῖν. ἘἙΕπα-͵ 
ταξεν] πεπαικεν το, 82,93. ΟΟπηρ. ἃ καϊελείφ9η} εχ, νπολεληπῆαι 
19. Ξχ ὑπολελειπΊαι 82, τοϑ. (Οηλρ]. εχ υπολελιπἾχι 93. οὐ κατε- 
ληφϑη ο8. εχ ὑπελειφϑὴ 123. δὶ κατεληῷϑει 13.. ἐξ αὐτῶν] ἐν 
αὐΐοις 19, 82, 93, τοϑ. (ΟΠ) ]. ἐξ αὐτῶν εἐδὲ εἷς} 5δὲ εἷς εἴ αυ- 

τῶν ξς. ἐδὲ εἶ;] ἕως ενος το, 82, 93, 108. ΟοπΊΡ!. ἐδὲ ἧς (ἢς) 
242. ἐδεὶς 244. 

ΧΧΧΙ. Καὶ ἀνέςη] κα καὶ Αγη). 1. Ατγπ]. ΕἘὰά. -Ἑ Δαυὶδ Οεογρ. 

καὶ ἀναςὰς Δαυὶδ 851αν. Οἷον. καὶ διέῤῥηξε] α καὶ Ατγῃι. τ. Ατγπῖ. 
Εά. ϑίαν. Οἰΐγορς. ἱμάτια αὖτ} α αὐΐκ 242. ἱμάτια αὗτξ ΑΙεχ. 

καὶ ἐκοιμήθη) και ἐχαϑῆσεν το. καὶ ἐχαϑισεν 82, 93, 108. Οουρρὶ. 

καὶ ἔπεσεν Αγην. 1. Ατηι. Ἐά. καὶ ἐκοιμήϑη ἐπὶ τὴν γῆν] καὶ ἐκοι- 

μήϑη κάτω δῖαν. Οἰἶτορ. εἰ εροϊ δ {μβεῦ ἰέναι ΨΪζ. ἐπὶ τὴν 

γ)ν] πὶ τῆς γῆς ΧΙ, 29, 64, 82, 93, 98, τοϑ, 121, 123,1 ς8, 243, 
244. 24ς. Οοπρὶ. ΑΙά. οἱ παῖδες αὐτῷ , αὐτὰ 4.4,.71, 82, 446. 
81αν. Οἰἶτορ. οἱ περιεςῶτες] παρειςηκῆσαν 10, 1ο8. οἱ παρεέςωτες 

74, 247. ταρειξήκεισαν 82. τοαριςήχοισαν 93. κα οἱ 123. ΑἸεχ. 
οἱ παρεςηχόἷες τς8. παρειξήκασιν Οοπρὶ. οἱ περιετῶτες αὐτῷ 
διέῤῥηξαν] ἔξησαν ἀμφὶ αὐτὸν διαῤῥηξαύϊες Ατπχ. τ. Ατπι. Ἑά. αὖ- 
τῷ} αὖον οΒ. δὲιέῤῥηξαν] διερρωγοτες 82. (οπρΡ!. διερραγοτες 93. 
διερρογῶτες (ῆ0) τοϑ. ῥγαπιῖτ. καὶ Θεοῦ. αὐτῶν] α 93, 1οδ. 
Οοπμρὶ. εαυτῶων 244. αὐτῶν ΑἸεχ., 

ΧΧΧΙΊΙ. Καὶ ἀπεχρ.} κακαὶ Αἴη. 1. Αση. ΕἘὰά. Ἰωναδ.7α Οεογρ. 

Σαμαὰ] Σαμαὰ 20, 44, 71, 247. ΑΙά. 

Απῇ. 1. Οεογρ. δῖαν. Οἶτοσ. Αμμαὰ 19. ἄδελφξ) αδελφος 247. 
καὶ εἶπε] λεγων 82, 93, 1τοΒ. Οοπηρί. δδθεῖ ἰπ ομαγαέξ. πηΐπογε ΑἸεχ. 

ὁ κύρ. μ8] μὲ 98. ὁ βασιλεὺς) -Ὁ μὲ τς8. ὅτι τ" -τὲς υἱὲς] 

οτ' τάντας τὰς υἱᾶς 44) 247. ὅτι τάντες υἱοὶ Ατηι. τ. Ατπ. Εά, 
παιδάρια) παιδιὰ 123. Α]εχ. τὰς υἱὰς] ργετηῖτ. καὶ Οεογς. 

τὲς υἱὲς τὰ βασιλέως ἐθανάτωσεν] οἱ νἱοι τε βασιλέως τεϑνηκασι το, 

85, 1ο8. (πρὶ. ἅς, ἤπε οι, 9,. τῇ βασιλέως] αὐτε 24). ἔϑα- 

νάτωσεν] εϑανατωσαν (242. «οι. εϑαναΐωσεν πι. τες.) 247. Οεογρ. 

ἔϑανον Αγηι. 1. Ατπι. Ἐά. ὅτι 2] - ἀλλ᾽ ἢ ἰπ πιᾶγρ. 80 δἱ. πῃ. ςς. 

6} 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

Ι  “ΦὯὉὉ ρο ὔ ς ες ρ 7 3 7 ΓΞ 

μου ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν χαρδίαν αὐτὰ ῥημα, λέγων, Πάντες οἱ υἱοὶ τὸ βασιλέως ἀπέϑανον' ὅτι 

5..." ἢ ᾿Απνὸν μογώ ἐπέ Καὶ ἀπέδρα ᾿Αξεσσαλώμ' χαὶ ἦρε τὸ παιδάριον ὁ σχοπὸς αλλ ἢ Αμνὼν μογωτᾶτος ἄπενανγε. (πεορ μ ἤρ β 34. 
΄ ᾽ “ἔν » 2 

τὲς ὀφθαλμὸς αὐτῷ, χαὶ εἶδε" καὶ ἰδὲ λαὸς πολὺς πορευόμενος ἔν τῇ ὁδῷ ὄπισϑεν αὐτῇ ἐχ πλευ- 

ρᾶς τῇ ὅρες ἐν τῇ χαταδάσει' χαὶ παρεγένετο ὁ σχοπὸς χαὶ ἀπήγίειλε τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπεν, 
ἤΑνδοας ἑώρακα ἐκ τῆς ὁδδ τῆς ᾿Ωρωνῆν ἐχ μέρες τοῦ ὕρες.. Καὶ εἶπεν Ιωναδαξδ πτρὸς τὸν βασι- 

λέα, Ἰδὲ οἱ υἱοὶ τῇ βασιλέως πάρεισι" κατὰ τὸν λόγον τὸ δόλε σε, ὅτως ἐγένετο. Καὶ ἐγένετο 

ἡνίκα συνετέλεσε λαλῶν, χαὶ ἰδὰ οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλέως ἧλον, χαὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν χαὶ 

ἔχλαυσαν, χαΐ γε ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ “παῖδες αὐτῇ ἐχλαυσαν κλαυδϑμὸν μέγαν σφόδρα. 

Καὶ ᾿Αξεσσαλὼμ ἔφυγε, καὶ ἐπορεύϑη πρὸς Θολμὶ υἱὸν ᾿Εμιδὸ βασιλέα Τεὗσϑρ, εἰς γὴν Χαμα- 

αχάδ- -χαὶ ἐπένϑησεν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ ἐπὶ τὸν υἱὸν αὐτὸ ππάσας τὰς ἡμέρας. Καὶ ᾿Αξεσσα- 
᾿ 

ὅτι ᾿Αμνὼν] διοτι αλλ᾽ ἢ Αμνὼν 19, 82) 93, 108. 

οτι ὁ Αμνὼν 44. οτι ἀλλ᾽ ἢ Αμνων τό, 64, 123, 148, 244. ΑΙα. ὅτι 

ἀλλὴ (ἢς) ᾿Αμνὼν 119. ἀλλ᾽ ἢ ̓ Αμνὼν Οὐρὶ. μονώταϊΐος ἐπέ- 

ϑανεν] μόνον τεϑνῆκεν 19. μονρς τεϑνηχε 82, 939, 108. (Ομ. 

ἐςὶ μόνος ἀποθανὼν Οεογρ. ϑ[αν. ὅτι ἐπὶ --κείμενος οτι εν ὀργη ἣν 

αυτω Αβεσσαλωμ 19, 93. 1ο8.: (πρὶ. ἔς, πιῇ Αδεσαλωμ, 82. 

ὅτι αὐτὸς ἐπὶ ςόματος ᾿Αδεσ. οὐκ ηὐδόκει Οεοτρ. αν. Οἰἶτορ. 

ἢς, πἰῆ ἐκ ςόματος, δῖαν. Μοίᾳ. ἐπὶ φσόματος} ἀπὸ τε ςομαῖος 

ις8. ᾿Αδεσσαλὼμ.} ργαεπηῖτε. τε ΧΙ. πὸ τῆς ἡμέρας ἧς] αφ᾽ ἧς 
ἡμέρας το, 82,) 935) 108. Οοπιρὶ. ἐξ ὅτε δΙαν. - ἡμέρας ἢ-ς] ἡμέρας 

ἀφ᾽ ἧς Αππ. τ. Ατπι. Εά. ἐταπείνωσε] ἐταπείνωσεν Λμνὼν το, 82, 

93, 1ο8. Οοπιρί. ἔπαισε 811ν. Θημὰρ τὴν ἀδελφὴν αὐτξ] τὴν 

αϑελφην αὐἷε Θαμαρ το, 82, 93, το8. (οπηρὶ. 
ΧΧΧΙΠΠ]. α Τοῖ. οοπι. 24)η. μὴ ϑέσϑω--ὁ βασιλεὺς] ο κυριος 

μεο βασιλεὺς μη ϑεσϑω τ9, 82, 93, 1το8., (οΠΊΡΪ. ὁ κύριός μου] 

λ Ἄστι. σ᾿. Αγη. Ἐά. ὃ κύριός με---λέγων] ττον ἐπὶ τὴν καρδίαν 
ὁ κύριός μὲ ὁ βασιλεὺς λόγον αὐτὰ λέγων 5[αν. Οἶτορ. αὐτᾷ] αὐτῷ 

ΑΙ4. (Αἰεκ. [τὰ {ππιεὶ ἴῃ σοπι. ἴε4ᾳ.) ῥῆμα] 82. τορημα 123. ΑἸεχ. 
Ἢ τοῦτο Θεοῦ. λέγων] λεγον οϑ. καὶ λέξεε Ατπῃ. τ. Αἰτῃ. Ἑά. 
Πάντες] ρσάσυηϊιτ. οτι ΧΙ, 19) 29, 445) ςύ, 74. 82, 93, 98, τού, τοϑ, 
120, 123» 1345 1449) 158, 236, 242, 24ς, 246. (πρὶ. ΑἸά. (αι. Νῖς. 
Οεογρ. δίαν. Οἶἶτγος. οἱ νἱοὶ τῷ βασιλίως] οι υἱοι σου 44. κα οι 
1ς8. ἀπέθανον) απεϑαναν 11, 29. τεϑνηκάσι 82,93, τοϑ. (οπρρί. 
ἐκ ἀπεκτάνϑησαν (ποπ οκεἰ ,μπι) δῖαν. Οὗἶτγορ. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] α αλλ᾽ 

ἡ τό, τς8, “46. Αἰεχ. ϑῖαν. Μοίᾳ. κα οτι τ2ο. Οοιηρί. ἀλλὼ μόνον 
ϑιαν. Οἷἶτοσ. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ὅτε. δὰ ἤη. σοπι.} 71. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ 
᾿Αμνὼν] ἀλλ᾽ ᾿Αμμὼν ΟΘδοῦρ. ὠ μονώταἾος] μονος το, 82, 93» 108. 
(Οοπρὶ. μονώταἾος ἀπέϑανε) ἐςὶ μόνος ὠπεκταμένος δῖαν. Οἤἶιορ. 

ἀπέϑανε] τεϑνηκε 82, 93. 1οϑ. (οπηρὶ. 
ΧΧΧΙΨΝ. καὶ ἦρε} καὶ ἀνεξη 109) 822 93. τοϑ. (οπρὶ. καὶ ιδὲν 

καὶ ἤρε---εἶδε] καὶ εἶδε τὸ παιδάριον τὸ ϑεράπον πρὸ ὀφθαλμῶν 
αὐτὰ δῖαν. Οἴτορ. τοὺς ὀφϑαλμὲς} ργεαταῖτ. καὶ ηρε 82, 93. 
Οὐοπιρὶ. ργωπηϊεῖ. ηρε το8. λαὸς τολὺς] τῷ λαξ τλῆϑος ϑῖαν. 
Οἶτορ. ταολὺς} πολλυς 242. ταορευόμενος} ἐρχόμενος 64, 110. 
244. ΑἸά. ἐπορεύετο Αττη. 1. Αγην. Εά. πορευόμενον δῖαν. Οἴτορ. 
ἐν τῇ ὁδῷ} τ τῇ Ὥραμ 44) 745 92, 98, τού, 120, 123, 134) 144, 242, 
243. (δ. Νῖίς. -ἢ τη ραμν ς2. -Ἔ τὴ ὥραν (ςς. ἔωρτα δ αἱ. π,.) 
64, ττο, 244. ΑἸά. -Ἑ του Ὥραμ 536. - Ἰωὰμ 81αν. Οἶτορ. ἐν 

τῇ ὁδῳ---καϊαξάσει) τὴν οδὸν τὴν Σωραιμι εχ μερᾶς τὰ ορὲς ἐν τὴ καΐΪα- 

ξδασει το. ἔσ, εἰ Σωραιμ, 82, τοϑ. ἔς, ηἰῇ Σωραμ,93. ὄπισϑεν 
αὐτῷ] κατοπισϑὲεν αὐτῷ 24ς. κα 247). ὥπ'᾿ αὐτὰ Ατἴπ). ι. Απ. Βά. 

ἐκ πλευρᾶς] ἐκ πλευρου 247. ΑἸεχ. ἐν τῇ καϊαξαάσει) πρὸς τῇ 
καταξάσει τῷ ὄρους Ασῃ. Εά. 

α Οοπρ!. Νϊς. μαθεὶ ἱπῖεσῦ της Αση,. Εά. 
βασιλεῖ ) και ἀπηγίειλεν ὃ σχόπος τῳ βασιλεῖ 44. 

ἀλλ᾽ ΟΘεογς. 8[αν. 

20. 

) , -“ 
καὶ παρεγένετο---τῷ 

Ἁ 
καὶ τοαρεγένετο 

ἝΞ ν»».- ᾽ ς φ λνφ 2. “ὁ Ἃ 

--καὶ εἶπεν] καὶ ἐπορεύετο ὁ παῖς καὶ εἶπεν αὐτῷ ϑϊαν. Οἴτορ. καὶ 
ἀπήγἴειλε] καὶ παρηγίειλε ο8. κα καὶ Ατπγ. τ. Αττπ. Ἐὰ, τῷ βα- 
σιλεῖ ) αὶ 29, 98, 243. καὶ εἶπεν] λέγων 295 98, 243. ΓΑνδρας 

ἑώρακα} ὁρων εῳωρωκα ἀνδρας 10, 82, 93, το8β. ἑώρακα] εορακα (μὲ 
Πιοφυεπῖεγ) 134. τῆς ᾿Ωρωνῆν] τῶν Ὡρεωνὴν 1]. τῆς ὥραν ΧΙ, 

29, τύ, 645.)1, 119, 1219 1ς8, 243, 244. ΑΙά. τῆς Σωραιμ 10, 82, 
93. 108. τῆς ὥραμ 44) 745. 902) 985) 120, 123) 134») 1445, 2316, 242. 

Ομ. Νίς. τῆς Οραμ ς2, ιοό. τῆς Ορανῆς ςς- ὥραν 24ς. τῆς 
ὍὉραν 246. τῆς ορεινῆς 247. τῶν ὁρίων ΑἸεχ. τῆς Ὀρωνὶμ Ατπ,. 1. 

Απη. Εά. τὸ ᾿Ιορδάνε Οεοτρ. ᾿ἸΙορδὰν δῖαν. Οἶτορ. ᾿Ωρωὴ ϑ8ιαν. 
Μοίᾳ. ἐκ μέρες] εκ μέσου (ς ς. οοττ. ἱερες.) τό, 74, 246. πρὸς 

μέρει Αππι. Εά. 

᾽ "“Ὅ 

ἐν τῇ καταδάσει ὅζε. δὰ ἔπ. σουλ.}]. 

ΧΧΧΨ, Ἰωναδὰξ]) Ἰωναδὼν τη). τ. πρὸς τὸν βασιλέα] κα 71. 
δὲ] α Θογρ. 81ν, Οἰἶΐτορ. οἱ ν!0}} κα οἱ τς8, 242. 
παραγεγονᾶσι 19. 82, 93. 1ο8. (οπηρὶ. 

Απ. 1. Αση. Εά. σεογρ. ἥκεσι οἷαν. κατὰ τὸν λόγον) κατὰ τὸ 

ρῆμα το, 82, 93, 1οϑ. Οοπιρί. ὅτως ἐγένετο] στως γεγονε 93, τοβ. 
Οομρὶ. ὅτως καὶ ἐγένετο Ατην. τ. Ατηι. Εά. 

ΧΧΧΥῚ. Καὶ ἐγένετο] α ΧΙ, 92. κ ἐγένετο Αττη. 1. Ασην. Ἐά. 
ἡνίκα συνετέλεσε λαλῶν εν τὼ συντελεσαι αὖον λαλεντα 10, 82, 93, 

1οϑ. Οοταρ. καὶ ἰδὰ--- φωνὴν αὐτῶν] αὶ οὐπὶ ἱπιογηχεά. 242. ἰδὲ] 
α 8ῖαν. Οἷἶτορ. οἱ υἱοῦ} α οι 93. 158, 24ζ. οἱ υἱοὶ τοῦ βασι- 
λέως] του βασιλεὼς οι νιοι 247. ἦλθον] πλϑὰν 11, 64. ταρεγεγο- 
γεισαν ΧΙ], γι, 935Ξ:. ὡαραγεγονᾶσι 19, 82) 93) 1οϑ8, 1:ς8, 246. 

Οοιρί. τοαραγεγονεισῶν 29, 6, 121) 2432. παραγέγοναν (ἢ) 119. 
τοαραγεγωνεισῶν 24ξ. καὶ ἐπῆραν) καὶ πρᾶν το, 745) 829) 93» 108, 
123. Οοπηρί. καὶ ἀπῆραν 14... καὶ ἀπειρᾶν 24ς. αὐτῶν] αὐτῶν 
ΑΙεχ. καὶ ἔκλαυσαν ὅτε. δὰ ἔπ. ςοπ).} καὶ ἔκλαυσαν κλαυϑμον 
μεγαν σφοδρα 216. καί γε ὁ βασιλεὺς] α γε 445 93» τοβ. Οοπρρὶ. 
ἀλλῶ καὶ ὁ βασιλεὺς Ατπι. τ. Ατηι. Εά. καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς 
Οεογρ. ϑἴαν. τᾶντες οἱ ταῖδες αὐτῷ} αὶ ταύες 44. οἱ τσαῖδες 

δ. 84 ἤη. ςοπι.] οἱ υἱοι αὐτε ἐχλαυσᾶν καὶ οι παιδὲς αὐτῇ κλαυϑμον 

πάρεισι] 
ταρεικᾶσι 247. ἦλϑον 

μέγαν σφοδρα ᾿ιοό. ἔκλαυσαν 29] ργαπιῖῖ. καὶ Οδῖ. Νὶς. σφό- 
δρα) Λ Ι΄]. ᾿ 

ΧΧΧΥΙ. Καὶ ᾿Αξεσσαλὼμ! Ἡ αναςὰς ϑἷαν. Οἰἴἶτος. ἔφυγε] 

απεδρα ΧΙ, το, 29, 44) ζ2,) ςό, 715 74. 82, 95, 93, 98, τού, τοϑ, 
120, 121) 1239 1342) 144.) 1548, α16, 242,243, 246. (ομρ]. Αἰά. (τι. 

ΝΙςο. καὶ ἐπορεύθη] καὶ ἀπηλϑὲ ΧΙ, 29, 44» ς2, 71) 745 (92. υἱ 
νἱάειυτ.) ο8, τού, 119, 120, 121) 123) 134) 1449 1ς8, 226, 242,243, 

246. ΑἸά. (αι. Νίο. ἔφυγε καὶ ἐπορεύθη] ἀπηλϑὲν 5Ζ4ς. Θολμὶ] 
Θολμαιλιμ 11. Σολμι 44, ζ2, 7450 929 τού, 120, 134») 144) 236, 

242. (δῖ. Νίο. Θολμαι ςό, 246. Θολμειν 82. Θολμει 93. Θο- 
λᾶμι 98, 243. Θολω 24ς. Θολομαι 247. Αἰεκ. Θαλμελὶμ 

Απῇ. 1. Θολμελὲμ Ατηι. Εά. Πολμὶ σέο. ἘἘμιὰ6] Θωρ ΧΙ. 
Αμειουδ 82, 93. Ἐμμιβὲ ιο6. Αμικὲ τοϑ, 119. (πρὶ. Εμι5ϑ 
236, 242. Ἐμιὸφ Ατῖη. τ. ᾿Ἐμμὸν δαν. Οἶτοσ. βασιλέα] βα- 

σϊλὲ (ᾶς, οὐπὶ ὁ ἤιρτα |ἰπ.) γι. Γεδοὰρ)] Γεσσιρ (ῆς 'πᾷ) ΧΙ. 

Γεσειρ (ῆς ἱπῆτα) 29, 93. Γεϑσερ (ςς. σοῖτ. Γεδσερ Ὁ αἱ. τη. ἔς 
Ροῖϊξε8.) τού, 120, 144) τς8. Γεσσειρ (ἢς ἰηΐτα τό, 82, 93, τοϑ8, 121; 

243, 246.) 24ς. Γεσαὰρ γι. Γεϑδρ 236, 242. Γεσσὴρ (Πο μοίϊ68) 
ΟομρΙ. εἰς γῆν Χαμααχάδ), Οὐρ. Χαμααχαδ) Μαχαὸ 
11. (ςς. οοττ. Μααχαὸ 80 8]. πι.} 247). ΑΙεχ. Μααχαὸ τό, τιο, ις8, 
244.) 246. Μααχα ὅ4. Χαλααμα 82. Χαλλαμὰ 93. Χαμαα- 

χαλ 98, 242. Χαλλαμᾶν τοΒβ. Χαμαχααδ ΄Δτ. Μααχ, 24ς. 

Μαχελά Ατηι. τ. Αση}. Εά. Χαμαχάδ Οεοῖρ. Γαδ 5ιαν. Οἴτορ. 
ὁ βασιλεὺς} α 71») 121) 247. ΑἸεκχ. Δαυὶδ] , 93, τοϑ, 216, 242. 
Οὐπρ. ἐπὶ τὸν υἱὸν αὐτῷ ἐπὶ τας νἱδς αὐτῇ το) 82, 93) το. 
αὐτῷ] αὐτῷ ΑἸεχ. 

ΧΧΧΨΝΤΙΙ. Καὶ ᾿Αξεσσαλὼμ---Γ εδσδρ] κα οὑπὶ ἱηϊεγπιθά, 71. 
᾿Αξεσσαλὼμ)} Αδεσαλωμ ις8. ᾿Αξεσσαλὼμ απέδρα] ΤΥ. ΑἸεκ. 
ἀπίδρα ] ἐφυγε 19, 82, 93. 1τοϑ. (οπιρὶ. απεδοασεν 247. ἀπέδρα 
--͵Γεδσδρ, καὶ] αὶ οἵμπὶ ἰηιειτηθά, 44. καὶ ἐπορεύθη δες; δά ἤη. 
ςοπλ.] καὶ ἦν ἐν Γεῦσερ τρια ἐτὴ τοῦ. καὶ ἔπορεύϑη εἰς Γεδσδρ) 

να 247. ἐπορεύϑν} απηλϑὲν 19, 82, 93» το8. (οπιρ. Γεδσὲρ] 
Γισσερ 119. Γεϑσουρ (Τδιηρεῦ 120, 144. 1ς8.) Ατπι. τ. (εογξ. 

Γεθαρ (οοττ. Γεθσμρ 8Ὸ αἱ. πι.} 242. Γεσσὴρ 24ς. Γεσσὰρ ΑἸά. 
Γεσὲρ Ατγι. ἘΔ. Γεϑσὲρ δῖαν. Οἴἶτος. ἣν ἐχεῖ ) εἰς Γεῦσαρ 44. 

Ἔ Αδεσσαλωμ γι. 

β ΚΕΦ. ΧΙ, 
9 ΄ Ν Ὰ, 3 Ν 5».ϑ “ὦ Ν ΩΝ ᾿ς ΄ ,.,δ᾽.ῳ 7 

κείμενος ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἐταπείνωσε Θημᾶρ τὴν ἀδελφὴν αὐτθ, Καὶ γὺν μὴ ϑέσψω ὁ χύριός 38: 

35. 

36. 

37: 

38. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
κεῷ. ΧΙ]. 

3 Ὁ ΟΝ 39 πω 9 2. ν.ὦ 

39. λὼμ ἀπέδρα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Γεῦσδρ, καὶ ἦν ἐκεῖ ἔτη τρίαχ. Καὶ ἐχόπασεν ὃ βασιλεὺς Δαυὶδ 

τῇ ἐξελθεῖν πρὸς ᾿Αξεσσαλὼμ, ὅτι πτὰρεχλήσϑη ἐπὶ Αμγῶν, ὅτι ἀπέϑαγε. 
κε Φ. 
ΧΙΝ. 

1. 2. 

» 3 »»ο.ο5ΣσΣ εν ΄ “ “ 
ΚΑῚ ἔγνω ἸΙωὰξ υἱὸς Σαρδβίας ὅτι ἡ χαρδία τϑ βασιλέως ἐπὶ ᾿Αξεσσχαλώμ. Καὶ ἀπέςειλεν Ἰωὰξ 

9 Ν .»»μ»ν 2. ω »Ὃ Ν ᾿ Ν 
εἰς Θεχωξ, καὶ ἐλαξεν ἐχεῖϑεν γυναῖχα σοφὴν, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν, Πένϑησον δὴ, χαὶ ἔνδυσαι 
ς- Ζ ν᾿ Ν ν. Σ ΄ » .»“ ε ρ 2 ͵΄ " 

ἱμάτια πενϑικα, χαὶ μὴ ἀλείψη ἔλαιον, καὶ ἔση ὡς γυνὴ πσενϑᾶσα ἐπὶ τεθνηκότι τοῦτο ἡμέρας 
ΝᾺ ", ΡῚ ΄ ᾶς ος ορῷ ρῷ 

. φποολλᾶς, Καὶ ἐλεύσῃ «πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτὸν χατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο" χαὶ 
» 2 Ν Ν 7 2 ἌΝ, “Ψ δ ς 
ἐϑηχεν Ιωαδ τὰς λόγξς ἐν τῷ ςόματι αὐτῆς. Καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ ἡ Θεχωῖτις ἡπρὸς τὸν βασι- 

΄ ΝἫΨ, Ξ,΄Ν ΄ »Σ» “ 3 ρ ἴω ᾿ ρ ᾿ 

λέα, χαὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς εἰς τὴν γῆν, χαὶ «σροσεχύνησεν αὐτῷ, καὶ εἶχε, Σῶσον βὰ- 
ἰὼ ᾿ς Ν ᾿᾽ Ν 9 “2 σις ς . 

σιλεῦ, σωσον. Καὶ εἰπε πρὸς αὐτὴν ὁ βασιλεὺς, Τί ἐςι σοι; ἡ δὲ εἶπε, Καὶ μάλα γυνὴ χήρὰ 
3 ’ 2 Ν 5. “ ξ ὃ Ν 

ἐγὼ εἰμι, χαὶ ἀπέσϑανεν ὁ ἀνὴρ μου. 
ςε 

Καί ρ᾿ δόλ δύ .}ἮἉἙΝἝ ΝΣ ’ἦ΄ 3 ΄ 

γε τῇ [-1 ἢ σοὺ οὔο ὑιο!. χᾶϊ! ἐμᾶχεσᾶντο αμφοτεροὶ 
3. ἰϑν » ἰνῶν Ν »" 3 ΄ 9 ρ᾿ . φ, 2 3. "Ὁ 

ἐν τῷ ἄγρῳ, χαὶ ἐκ ἦν ὁ ἐξαιρόμενος ἀναμέσον αὐτῶν" καὶ ἔπαισεν ὁ εἷς τὸν ἕνα ἀδελφὸν αὐτᾶ, 

ΧΧΧΙΧ. ἐκόπασεν) σξ(είάϊε ϑγγτ. Βατ- Εοθν. ὁ βασιλεὺς} τὸ 

πνεῦμα τὰ βασιλεως ΧΙ, το, 29, 44) 56, 64. 715) 74, 82, 92, 93, 98) 
τού, τοϑ, 120, 1219 123») 134) 144) 1ς8, 226, 242, 2435 244, 246. 

Οοιρὶ. Αἰά. Οαι. Νίς. ἔς, ἔπε τὸ, 2. ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ] Δαυιδ 
ο βασιλεὺς τι9, 24ς. ΑἸεκ. Δανὶδ)], ΧΙ, 29, 44) ς2, ςό, 64, 71) 
744. 95, 98, τού, 120, 121) 134. 144γ 158, 236, 242, 243) 2445» 246. 

ΑΙ4. σι. Νίς.: πρὸς] ἐπι 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Αἴτη. τ. Αγπι. Εά, 
Θεοῦ. τωρὸς ̓ Αδεσσαλὼμ] ὁπισω Αξεσσαλωμ. ΧΙ, ς2, τό, 64, 71; 
98, τού, 119, 120, 121) 242, 244, 24ς, 246. ΑἸά. (δῖ. Νὶς. οπισω 

Αξεσαλωμ 44. 74.134» 1445.51ς8. οπισὼ Αξεσσαλων 216. εἰς ὀπίσω 

᾿Αξεσσαλὼμ ϑ5αν. ὅτι τταρεκλήϑη] α οτι 93. ἔχ, ὅτι αὶ πιαρακλη- 
ϑεὶς ἦν ΟεοΥρ. ὅτι ὀὐκ ἦν παρακληϑεὶς δῖαν. Οἶτορ. ὅτι παρεκλ. 
ἐπὶ ᾿Αμν.} 245. ἐπὶ ᾿Αμνὼν] υπερ Αμνὼν τε υἱβ αὐΐκξ το, 82, 93» 
τοϑ. Οοπιρί. ἐπὶ Αμὼν 244. περὶ ᾿Αμνὼν 8ἷαν. ὅτι ἀπέϑανε) 
τὰ τεϑνήκοτος τ9, 82, 93, 108. (οπιρ. ὃς ὠπέϑανε Αττη. 1. Απη. 

ἙἘὰ. ὅτι ἀκοϑανὼν ἥν ΟΘεοτρ. 851Αν. Οἴτῖορ. 

Ι. Καὶ ἔγνω] καὶ γνὲς ϑίαν. Οὗτος. υἱὸς] ργορπγῖττ. ὁ τ ς8. 
Σαραίας] Σαρεια (ἢς ἴῃ) ΧΙ, 20, 44, ςό, 71) 82, 92, 939 1ού, τοϑ, 

123. 134.) 144, 1ς8, 236,242, 243.) 244,24ςν 246,247. (πρὶ. ΑἸά. 

(αι. Νῖς. (ΟΕ «ἀρ. 11}. νεῖ. 30. εἴ σἂρ. νἱῖϊ. νεζ. 16.) Αρκιας 1109. 
ὅτι ἡ καρδία] τὴν καρδιαν 44. ὅτι ἡ καρδία ὅς. τὰ πη. σοπι.] οτι 

παρεχληϑὴ ὁ βασιλεὺς ἐπι Αξεσσαλωμ 247. φιοί κοΥ γερὶς σεγίωπε,. 

εἴϊει αἀ “ἀδι(αίονι. Ψουϊρ. ἐπὶ ᾿Αξεσδαλώμ,}) παρεκλιϑὴ ἐπι Αδεσ- 
σαλωμ 19. τοαρεχληϑὴ ἐπι Αδεσσάλωμ 1ο8. (Οοπιρὶ. ἐτράπη τρὸς 
τὸν ᾿Αξεσαλώμ Οεογρ. 8[αν. 

1. Ἰωὰξ] α ΧΙ, 29, 449 ςό, 64, γι, 98, 11, 121, 1ς8, 243» 
24ς, “46. ΑΙά. εἰς Θεκωὲ] εὐϑέως )γ4. Θεκωὲ) Θεκεε ΧΙ, 82, 
93. 1ο8, 247. Οοπιρί. Θεσχὼε 44- Θεχωα τς8. Θεκὼ Οεογρ. 

ἐκεῖϑεν] ἐκεῖ. 19, 247. γυναῖκα σοφὴν} γυναικα φρονιμὴν 19, 82, 

93» τοΒ. Οοπρὶ. γυναῖκα μίαν σοφὴν Αἴτῃ. τ. Ατπ!. ΕἘά. τρρὸς 
αὐτὴν] αὐτῇ 93. τοϑ. Οοπηρὶ. πένϑησον δὴ] ,. δὴ τς8. Ατηι. 1. 

Ατα. ΕἘὰά. καὶ ἔνδυσαι) καὶ τπεριδαλον 19, 82, 93, 1ο8. (ΟΠΊΡΙ. 

καὶ εὐδυσον τς. τοενϑικῶ] τσενϑηκα 134)242. καὶ μὴ ἀλείψη)] 
καὶ μὴ Χχρισή τ, 82, 93, τοϑ. Οοιηρὶ. κα καὶ Ατγη. τ. Αγσπι, Εά. 

ἔλαιον) ἐλεοὸν 93. καὶ ἔσῃ ὡς] καὶ γενηϑητι ὡς 19, 82, 935 108. 

Οοπιρὶ. ἔσῃ] ἔσυ (ἢς) 242. ὡς γυνὴ] ὡς γυνὴ μία (υτ πεφιεη- 

τογ) Ατη. 1. Ασπη. Ἐά. ὡς καὶ γυνὴ δῖαν. Οἴἶτορ. τενϑδσα--- 

ἡμέρας πολλὰς} τατο ἡμερᾶς πολλᾶς πενϑεσα ἐπὶ τεϑνηκοτι ΧΙ, 20. 

ςό, 71, 93, 158, 243.) 24ς, 246, 247. Αἰεχ. ἔς, πἴῇ τεσνηχοτῶ, 44, 

τού, 120, 134) 144. ὕο, ἤπε τατο, 82, 93») 1ο8, 121. (οπρ]. τϑτὸ 

ἡμερᾶς σολλας ἐπὶ τεϑνήχοτα τενϑασα 92. πενϑεσα ἡμέρας πολλᾶς 

ἐπι τεϑνηκοτὰ 123, 236. (δῖ. Νὶς. 6» πἰῇ τεϑνηχοτι, 242. ἐπὶ 

τεϑνηκότι] ἐπι τεϑνηκοτα 74. ἐπὶ τεθνηκότι τῶτο ἡμέρας πολλᾶς] 

ἐπὶ τεϑνηκότι ττολλημερινῷ ΑΥπΊ. 1. Ατπι. Εά. α τᾶτο δίδν. ἡμέ- 

ρᾶς πολλάς] ρτγαεηλἶτι. ἐπὶ 64, 244. ΑἸ΄. : 

11. ἐλεύσῃ] ἡξεις 82, 93» τοΒ. ΟΟἸΏΡΙ. εἰσελευσὴ 123. ελευσει 

ἐοπτ. 134) 242.Ἠ λαλήσεις} λωλήσης 242. τϑτο] κατὰ τᾶτο 

Ατηι. Εάὰ. χαὶ ἔϑηκεν] καὶ εϑέτο 445 745 82, 92) 93» τοῦ, 1οδ, 

120, 123» 134, 144, 236, 242. (πρὶ. (αι. Νῖς. τοὺς λόγους] 
Ἢ αὐτῷ Οεοτρ. 5[4ν. Μοίᾳφ. Ἐ τάτες 8ϊαν. Οἰἶγορ. ἐν τῷ ςὅ- 
ματι] τῷ 44. εἰς τὸ ξομῶ 1235) 247. ΑἸεχ. ἐπὶ τῷ ςόμαῖ: (οπιρί. 

αὐτῷ ςόματι ΑἸά. 
ΙΝ. εἰσῆλϑεν] ηλϑὲν ΧΙ, 44) 719) 74γ 98, 1ού, 119, 120, 121; 

»Ἐ ’ 9 » ΝΥΝ 9 [γ᾽ Ὺ΄-, 

, χαὶ ἐσανάτωσεν αὐτὸν. Καὶ ἰδὲ ἐπαγέςη ὅλῃ ἡ πατριὰ πρὸς τὴν δόλην σου, χαὶ εἶπαν, Δὸς 

123, 1345γ14421ς8, 216, 2.2. 243,.24ς. ΑΙά. (αἴ. ΝΙς. παρεγενέἶο 10, 

82, 93. ΟΟπΊΡ]. ἐγένετο ᾿ο8. ἡ Θεκωῖτις] εἰς Θεικωε 46. θΘε- 
κωΐτις} Θεκδειτις (υἱ νἱἀεῖυγ : ἃ οὐτῖς ροῖε4) 82. Θοκωειτις 93- 

Θεκωΐτης τοῦ. ἢς ἱπῆῖα. Θεχκξειτις (ῆς ἰηΐτα τοϑ. (οπιρὶ. Ατσιι. 1.) 

Απῇ. Εἀ. Θεοκοιτὴς (ᾶς ἀεϊπςερ8) τς 8. Θεκοητῆς 24ς. Θεχβετις 247. 
Πεκωΐτις Οεογρ. ἔπεσεν] εϑετο τοῦ. πρόσωπον αὐτῆς] λα αὐῇης 

44. τρόσωπον αὐτῆς ΑἸά. ΑἸεχ. εἰς τὴν γῆν] ἐπὶ τὴν γὴν 445 64, 
74, 82, 92, 935) τού, 1τοβ, 120, 123») 134ν1442 236, 242. (οπηρ]. ΑἸεχ. 

(δὲ. Νίς.: καὶ τροσεκύνησεν αὐτῷ αὶ ΑΥπι. τ. Αγ, Βά., καὶ 
εἶπε] μαδοῖ 'ἴῃ οπαγδές. πηΐποσς ΑἸοχ. Σῶσον 13] σῶσον με Ατπῃ. 1. 

Απη. Ἑἀά. Οεογρ. δϊαν. Οὔτσορ. βασιλεῦ} οὁ βασιλεὺς 82, 93. 
(οπιρ. σῶσον 29] σῶσον με Οεοτγρ. 5[αν. Οἴτοσ. 

Ὑ. τωρὸς αὐτὴν] αὶ 71. ἔρςι σοι} ΤΙ. 93, τοϑ." (ομρρὶ. ἡ δὲ 

εἶπε] α 71,242. καὶ εἶπεν ἢ γυνὴ 82, 93, 108. (ΟΠΊΡΙ. καὶ εἰπὲ 
546. ϑαν. Οἴἶτογ. καὶ λέγει αὐτῷ Ατπι. τ. καὶ αὐτὴ λέγει Ατπι. 
ἘΔ. αὐτὴ δὲ εἶπε Οεοτρ. 8[4ν. Μοῖᾷ. Καὶ μάλα-"-ἐγώ εἰμι] το- 
λυπλασία ὄντως ἀϑλιότης ἕςΐ μμ9ιγ καὶ γυνὴ μία χήρα ἐγώ εἰμι 

Ατηι. 1. Ασηη. Ἐὰά. Καὶ μάλα γυνὴ χήρα] οντως γυνὴ χηρᾶ τ0 
82, 93, 103. (ομηρὶ. κα καὶ Θεορ. ἀϑλία χῆρα γυνὴ ἐγώ εἰμι 

δῖαν. γυνὴ χήρα] ΤΥ. ςς. α χῆρα 1:8. ργαπηΐτι. ἡ 247. ἐγώ 
εἰμι} Ττ. 247. καὶ ἀπέϑανεν] α καὶ Ατη,. τ. ΑΥπι. Εά. 

γὼρ δῖαν. Οἴτορ. 

ΝΙ. Καί γε τῇ δάληῃ] καὶ τὴ δυλη 82, 93, τοβ. (ὐοιηρ!. Ατπν. 1. 
Αγη,. Ἐ4. ϑῖαν. Μοίᾳ. ἤπε καίγε δογρ. καὶ ἦταν τῇ δάλη ϑῖαν. 
Οἶτορ. δύο νἱοἱ} - ἦσαν Ατηι. τ. τη. Εή. καὶ ἐμαχέσαντο) 

καὶ διεμαχεσαντο 123. ἤπε καὶ Ατιη, 1. Αὕτη. Εά. ἐμαχέσαντο 
ἀμφότεροι ἐν τῷ αὙΡ')] διεμιλχοντο ἐν τῶ τεδιω ἀμφοτεροι 19, 93. 
Οοπιρὶ. ἔς, πἰῆ ἐμάχοντο, 82. ἔς, πἰῇ διεμαχεσαῦἼο, το. ἀμ- 
φότεροι] πρὸς ὠλλήλες ἀμφότεροι Αττν. τ. Ατπ. Εἀ. θοῦ. αὐτοὶ 
8ϊαν. Οἴἶτορ. ἐν τῷ ἄγρῷ] ἐν τῷ οἰκῳ ΧΙ. ὦὼ τῷ 244. καὶ οὐκ 
ἥν--- ἀναμέσον αὐτῶν] καὶ ὅτις ἦν ὃς ἐξείλετο ἐκ μέσου αὐτῶν Αἴπι. 1. 

Ατπι. Εά. καὶ οὐκ ἤν ὃς αὐτὲς ἐξείλετο 8᾽4ν. ὁ ἐξαιρέμενος ὁ 
σνλλυων ΧΙ]. ο συλλυσὼν 29, 74) 929) 98, 130, 121») 1349 144, 148, 

243, 24ς-. ο συλησων 4.4, ς2. (71. υἱ νἸάετιτ.) Οαι. Νίο. ο συνλυ- 
σων 82, 93. ὁ συλλησων τού, 236. ὃ συλλαλήσον (ῇς) 242. ἀἄνα- 

μέσον] ἀναμέσων 242. αὐτῶν] αὐτὸν (ῇ6) 236.Ἡ. καὶ ἔπαισε»} 
καὶ ἔπεσεν 44) τού, 242. ϑ8ϊαν. καὶ ἐπαταζεν 82, 93, τοϑ. Οοπηρί. 
ἔπαισεν ὁ εἷς τὸν ἕνα] ἔπεσεν εἰς τὸν ἕνα (ἢ) 226.5. ὁ εἷς] α ὁ 44, 
71, 74) τοῦ, 1345) 144) 442. Αἰεχ. ὁ εἷς αὐτῶν δῖαν. Οἴἶτος. τὸν 
ἕνα) κα ενὰα ΧΙ, ςς, 64, γῖ, 82, 93, 108, 244. Οομρί. τὸν ἕνα 

ἀδελφὸν αὐτῷ} τῶν ἀδελφὼν ΑἸά. ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ ϑ8ῖαν. Μοίηῃ. 

ῆς, ἤπε αὐτῷ, 5ϊαν. Οἰΐτγον. ῳβτ] αὐτᾷ ΑΙοχ. κα Αγηι. 1. Απη. 

Εὰ. καὶ ἐϑανάτωσεν---τὸν ἀδέλφὸν αὐτῷ ἴῃ (ΟΠ. {ε4.} α Οὐπὶ ἱπῖογ- 

τηδά. χϑ6. 
ΨΙ1. ἐπανίςη] εξανεςησαν τ9, 82, 93. τοϑ. ΟομηρΙ. ἀὠνέςη δίαν. 

Οἴἶτορ. ὅλη ἡ πατριὰ] κολη ΧΙ. ολὴ ἡ φυλὴ το, 82, 93, 108. 

Οομρὶ. ολη ἡ πατρις 74. ἡ πατριὰ ολη 247. πρὸς τὴν] ἐπὶ τὴν 

19) 82, 93, τοϑ. ΟΟπλρ]. Αγηι. 1. Ἄτην, Εά. Οσεογρ. ϑ[αλν. καὶ εἷ- 

παν) χαὶ εἰπὸν 44, ςς, 98. Αἰά. λέγοντες 82, 93, το8. Οπρ]. καὶ 
εἶπεν 158. Δὸς] ταραδὸς 82, 93, τοϑ. (οπηρΙ. Ἑ τὸν παιδα 

247. παίσαντα) τέσοντα ΧΙ. ταταξαντα 82, 935) τοθ. Οοπρρὶ. 

τῆαισαντα 242. τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ] α τον 1 ς8. 

μεν] καιγε ϑανατωσωμεν 121. 

λα απ ἱπιεγηγεά. τού, 

ὠπέϑανε 

καὶ ϑανατώσο- 

καὶ ϑανατωσομεν-- ἀδελφὰ αὐτῇ] 

ϑανατώσομεν) ϑανατόσωμεν (ῃ.) 93. αὖ- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

λειφϑέντα, ὥςε μὴ ϑέσθαι τῷ ἀνδρί μου χατάλειμμα χαὶ ὄνομα ἐπὶ Ἐ οσυτον τῆς γῆς. 

ΚΕΦ. ΧΙΝ, 
τὸν πσαίσαντα τὸν ἀδελφὸν αὐτξ, χαὶ ϑανατώσομεν αὐτὸν ἀντὶ τῆς Ψυχῆς τοῦ ἀδελφὲ αὐτϑ οὗ 

ἀπέχτεινε, χαὶ ἐξαρᾶμεν χαΐ 7: τὸν χληρονόμον ὑμῶν" χαὶ σξέσουσι τὸν ἄνϑραχά μου τὸν χατα- 

Καὶ 

εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν γυναῖκα, Ὑγιαίνεσα βάδιζε εἰς τὸν οἶκόν σβ, χάγὼ ἔντελϑμαι σε 

σξ. Καὶ εἶπεν ἡ γυνή ῃ Θεχωΐτις πρὸς τὸν βασιλέα, Ἐπ᾿ ἐμὲ, χύριξ μου βασιλεῦ, ἡ ἀνομία 

χαὶ ἐπὶ τὸν οἶχον τῷ “πατρός μου, καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ϑρόνος αὐτῇ ἀθῶος. Καὶ εἶπεν ὁ βασι- 

), Τίς ὃ λαλῶν πρὸς σὲ, χαὶ ἄξεις αὐτὸν πρὸς ἐμὲ, χαὶ οὐ πτροσϑήσει ἔτι ἅψασθαι αὐτῷ. λεὺς, Τίς ο λάλων προς σε, χὰι ἄξεις αὐτὸν ρος ἐμέ, ροσϑη . 
ἈΝ 9. "“" ρ 4 Ζ ρ“, δ 

Καὶ εἶπε, Μνημονευσάτω δὴ ὁ βασιλεὺς τὸν Κύριον Θεὸν αὐτϑ πληϑυνϑῆναι ἀγχιςέα τ αἵμαῖος 
ρ, ρ Ν 9 Ἃ 2» “ Ν ς΄ ΝΝ, ῃ "» ᾽’ 3 ρ» 2 νΝ ἴω 

τῷ διαφϑεῖραι, καὶ οὐ μὴ ἐξάρωσι τὸν υἱόν μου" καὶ εἰπε, Ζη Κύριος, εἰ “πεσεῖται ἀπὸ τῆς τρι- 
"ἡ ῥὸ ς΄" 53. Ν ἯΝ ρ 

χὺς τῇ υἱδ σὰ ἐπὶ τὴν γῆν. 
ρῶ Ἀν ΄ 

βασιλέα ῥημα" καὶ εἶπε, Λάλησον. 

Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ, Λαλησάτω δὴ ἡ δόλη σου πρὸς τὸν χύριόν μου 

Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ, Ἱνατί ἐλογίσω τοιᾶτο ἐπὶ λαὸν Θεβ. 

ἢ ἐκ ςόματος τῇ βασιλέως ὁ λόγος ὅτος ὡς πεσλημμέλεια, τ μὴ ἐπιςρέψαι τὸν βασιλέα τὸν ἐξ.-. 

τὸν] « 1οϑ. Οσπλρὶ. δῖαν. Οἰἶγορ. τοῦ ἀϑελφᾷ αὖτῷἢ} α αὐτοῦ 
ΟΘεοτρ. ϑῖαν. ὃ ἀπέκτεινε] ὃν ἀπέκτεινε 82, 93. τοβ, 242. (πρὶ. 
, Απὴ. 1. ΑἌσῃ. Εά. καὶ ἐξαροῦμεν] καὶ ὀλέσαι ϑέλεσι ϑίαν. 
Οἴἶτορ. καὶ ὀλέσωμεν ϑῖαν. Μοίᾳ. καί γε} α 82, 93) 108. (οτρρὶ. 
καί γε τὸν χληρον. ὑμῶν] τὸν χλπρονομήσαντα, σου Ατπι. 1. ΑΓπΊ. Ἐά. 
τὴν κληρονομίαν, ὑμῶν Θεοῦ. τὸν κληρονόμον ἡμῶν 8[αν. Οἷἶτορ. καὶ 

τὸν κληρονόμον ὑμῶν ϑίαν. Μοίᾳ. τὸν κληρονόμον] τὴν κληρονομίαν 
φ4ς. ὑμῶν] ἡμῶν 71) 74,) 92, τού, 1345) 1445) 242. α ΟΟΠΡΙ. 

καὶ σξέσεσι---καϊαλειφϑέντα) και σδενθησεται ο σπινθὴρ ο υπολελειμ- 
μένος μοι 19. ἔς, εἰῇ σδισϑησεται, 82, 93, τοϑ. (ουρρί. 

ϑρακά μ5] τον σπινϑηρα μὰ ςς. τὴν φωτίαν με δῖαν. Οἴἶζορ. 
καϊαλειφϑέντα] τὸν καϊαληφϑέντα ς 
Οῆτορ. ὥςε μὴ ϑέσϑαι) τε μη νυπαρξαι 19, 85, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
οϑεν μη ϑέσϑαι τς8. ὥργε οὐ ϑήσωνται Οεογρ. ὥὡςε μὴ καϊαλείπειν 
δῖαν. Μοίᾳῳ. τῷ ἀνδρί με] ο ἀνὴρ με 82. ὥνδρός με ϑῖαν. Οἴἶτος. 
κατάλειμμα) λημμὰα 171. λειμμαὰ ΧΙ, γ1) 98, 121) τς, 243,) 246, 

247. λιμμα 29. κληρονόμον δῖαν. Οἴἶγορ. κατάλειμμα καὶ 
ὄνομα] ονομα καὶ λειμμα 19, 82, 93. 1ο8. Οοπιρί. ὄνομα καὶ κατά- 
λείμμα ΑἸεχ. ἐπὶ τροσώπε] ἔπι τροσωπον 246. τῆς γῆς} τσα- 

σὴς τῆς γης 95. 
ΨΙΠ. πρὸς τὴν γυναῖκα] α 11,247. γα). τ. Ασ. Εἀ, δαδεῖ ἴῃ 

οἰιλγαέξ. πηΐποτε ΑἸσχ.Ό ὙΨγιαίνεσα---οἶκόν σου] τορεὺδ εἰς τὸν οἰχον 
σε υγιαινασα 82, 93. ΟΟΠΡΙ. ἔς, πε σε, τιο8. ὉὙΥγιαίνεσα βά- 
διζε] Ὑτ. ΧΙ, 29, 44, τύ, 98, τού, 120, 121, 123», 1345 1445. 18, 

242, 243, 243, 246. (αϊ. Νίς. Θδοτρ. 8ϊαν. βάδιζε ἐν ὑγιείᾳ Ατγπι. τ. 
Αση. ἙἘά. εἰς τὸν οἶκόν σε} - βαδιζε ςς. καὠγὼ] καὶ ἐγω 44. 
τού, τοϑ, 134) 1ς8, 236, 242, 24ς. ΑΙά. κῷὠ γὼ ἐντελδμα!)} και 
εγὼ ἐντελλομαι ΧΙ. καγὼ ἐντελλόμαι Οαϊ. Νίς. 

ν κε 
τον ὧν- 

λῚ 
τον 

ΙΧ. ἡ Θεκωΐτις] ἡ Θεκωνιτις 121. ἡ Θεχωιτῆς 242. ἡ Θεΐκωϊτις 

ιοό. κα 247. πῃ. Ἑὰ. πρὸς τὸν βασιλέα) κα Α΄πῃ. τ. Ατη. Ἐά. 
Ἐπ᾿ ἐμὲ τ- ἀνομία] ἐπ᾿ ἐμε ἡ ἀνομιᾶ κυριε μου βασιλευ ΧΙ, 29, 44, 
ς6, 64, τού, 110, 121) 1237) 134) 158, 216, 243, 244, 24ξ, 246. ΑἸά. 
Ὁ 3:. Νίς. σϑογρ. δῖαν. κυριε με βασιλεῦ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ αδικια 82. ΟΟπηΡΙ. 
ἢς, ἢπε με, 93) το8. κύριέ μου βασιλεῦ] κα 98. 
κου] α καὶ 20. καὶ ὁ ϑρύνος---βασιλεὺς ἴῃ σοηλ. ἴ64.} α οὐπὶ ἰηϊοτ- 

τηεά. 242. αὐτΒ} τε βασιλέως 93. 108. 
Χ. Τίς ὁ λαλῶν τρὸς σὲ] τον λαλεῆα τρος σε μα: 19, 82, τοϑ. 

Οοιηρί. ἄς, πῇ τὸ ρημα; 93. τίς ἔςιν ὃς λαλήσῃ μετὰ σὰ Αττη. 1. 

Αγπγ. Εά. τίς ἐςι λαλῶν μετὰ σβ Οεοτρ. 
σὲ 8ῖν. Οἶτορ. καὶ ἄξεις αὐτὸν] ἀγαγε αὖον 19, 82, 93; τοϑ. 
(ομπρΙ. κα αὐΐον 44. πρὸς ἐμὲ] προς μὲ ἴθ9, 44γ 3, τό, 64, 74. 82, 

93» 1οϑ, 134, 236, 244, 24ς, 246. (πρὶ. ΑΙά. (αἴ. Νίο. καὶ οὐ 
δεο. δὰ ἔπ. οοη!.} καὶ ἐκέτι ἐγγίσει πρός σε ΑἸτη. 1. Αττη. Ἑά. καὶ 
αὶ προσϑήσει) καὶ ἐὶ μη προσϑήσει 82, 44ς. ΑἸεχ. καὶ μὴ τροσϑησει 
93. και καὶ μὴ τροσϑήση τοϑ, 123. (ΙηρΙ. προσϑήσει] προσϑηση 
242. ἔτι] ἔτει 9ςς. ἅψασϑαι αὐτῇ αψασϑαι σον 10, 82, 93, 
1οδ, 24 .ς. (οπιρὶ. δῖαν. Οἰἶΐγορ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε] - ἡ γυνὴ 44, 74) 829). 93, τού, τοϑ, 120, 123, 

134, 144) 236, 242, 247. ΟὐΟπλρΡ!. ΑἸά. Οδὲ. ΝΊς. Οξοῦρ. ϑ8ἰδν. 
Μνημονευσάτω δὴ] μνημονενετω ΧΙ. μνησϑήτω δὴ 82, 93, ιοϑ. 
Οοπιρὶ. μνημονευσάτο (ἢς) δὴ 242. Μνημονευσάτω δὴ---Θεὸν αὐ- 
τ} τεχουἱκαό!ίμν πῶπο τες Ζονεὶπὶ δ εὶ ὅὙΓ.: Βατ- Ηθδν. ὁ βασιλεὺς] 

ὁ χυριος μξ ὁ βασιλεὺς 82, 93. 108. 0 ) βασιλεὺς---ἀγχιςέα] ο κυριος 

με βασιλεὺς τῆς ὅπλης αὐε ἐν τῶ τοληϑυνϑήναι τὸν αγχ!ςεα ΧΙ. 
τὸν Κύριον Θεὸν] τον κυρίου Θεοῦ 20, 44) ς ̓ ν 64, 74, 85, 92, 93, 98, 
τού, τοϑ; 120, 123) 134) 1447 1ς8, 226, 242, 243, 244) 24ς. Αἰά. 

νλνν νι φ 
καὶ ἔπι τον ο0ιἰ- 

τίς ὅτος ἐςὶ λαλῶν πρὸς 

τοῦ διαφϑεῖρα!] ἐν τοῖς γείωραις 19, το. 

τὴν καϊαλειφϑεῖσαν 8ἴαν., 

- Οοηνρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 

χυριξ τὰ Θὲς 71. Οὐτηρί. πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν δῖαν. Οὗτος. αὐ- 

18} α 82, 93, 1ιο8. σε Οοπιρὶ. αὐτῷ ΑἸεχ. “πληϑυνϑῆναι] ἐν τῳ 

πληϑυνϑηῆναι 445) ζ2,) τό, 71, γ4) 989 τού, 120, 123,) 1345) τς8, 5236, 
243, 244. Α]ά. (καῖ. ΝΙο. 

τὴ.) ςς. πληϑύναι ΑΙεχ. τληϑυνϑῆναι ἀγχιςέα τῷ αἵμαῖος] οτι 
εῶν αληϑυνωσιν οἱ αγχίξευοντες τὸ αἰμα το, 93» 108. ΟΙΏΡ]. ὥς; πἰῇ 
πληϑύυνϑώσιν, 82. ἐν τω πληϑυνϑῆνε αγχίξεα του αἰμᾶτος 24ς. 

ἐν τοις γίῶραις 82, 9. 

καὶ οὐ μὴ ἡ ἐξαρωσ!]: καὶ οὐκ ἐξαρεις 19, 82, 93, 108. καὶ ἐκ ἐξαάρωσι 
Οὐοπυρὶ. Θεοῦρ. μὴ ἐξάρωσι Ατπι. 1. Αγ. Εά. καὶ ἐκ ὀλέσεσι ὅν. 
ἐξάρωσι] ἐξαρεσι γ1, 24.ς. τὸν υἱόν με} τὸ τόινον Ατηι. τ. καὶ 

εἶπε] καὶ εἰπεν ο βασιλεὺς ΧΙ, 82, 93, τοϑ, 123. 247. ΟΟμρ]. ΘΟ οτγρ. 
δῖαν. καὶ λέγει Δαυὶδ Αἰτη. τ. Ατπι. ἙΕά. καὶ εἶπε-- Λάλησον ἴῃ 
Τοπη. {ε4.]} καὶ εἰπεν ο βασιλεὺς λαλεῖ: 10. εἰ πεσεῖται] ἃ πεσεῖται 
Οοπηρί. εἰ πεσεῖται ὅτε. 84 βη. ζοπι, Ἰ εἰ καὶ ἱ ϑρὶξ ὦ ἀποπεσεῖται τῷ 

υἱῷ σου ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τὴν γὴν ταύτην 5ῖᾶν. Οἴἶτορ. ἔς, πἰῇ τε- 

σεῖται εἴ Δυίψιε ταύτην, δῖαν. Μοίᾳ. φαία ποι «αὐεί ἀε «αρὶλὶς ΔΙ 
ἐμὲ “μβεν Ἱέγτασε Μυῖρ. απὸ τὴς τριχὸς} α απὸ 64, 123. 
τῶν τριχῶν 825 03. τοβ. (ομηρ]. Ὑεοάοτεῖ, Ω. 28. πῃ 2 Ἀςρ. 

ἄπο 

Α Τῆς 

242. εκ τῶν τριχὼν 24ς. διαθεῖ ὠπὸ ἰῃ ομδγαδδς. τηϊποῖς ΑἰἸεχ. τῷ 
υἷξ σον} αὐτε τό, 246. -ᾧ ϑριξ 24ς. -Ὁ ϑρὶξ μία Αται. τ. Ατγτη, 
Ἐα. 

ΧΙ]. ἡ γυνὴ] α Π. -Ἑ ἡ Θεκβειτις 93. “ ἡ Θεχκδιτις τοϑ, 

“Ἔ τὩρὸς τὸν βασιλέα (εοῖρ. - Θεκωΐτις πρὸς τὸν βασιλέα 81αν. 
Οἴἶτορ. Λαλησάτω] λαλησάτο (ῇε νεῖ. 1ς.) 242. Λαλησαάτω 

δὴ} δὴ 247. (ταν, ι. Ασῃ. Ἑὰ. υἱ Ρἰεταπιψας.}) Λαλητάτω ϑὴ-- 
ῥῆμα] ἵνα καὶ ἔτι ἐγὼ ἡ δάλη σε λαλήσω πρὸς τὸν βασιλέα τὸν κύριόν 

μᾶ ῥῆμα ϑίαν. Οἷἶτορ. ττρὸς τὸν χύριόν μου βασιλέα] ἐνώπιον τῇ 
κυρίᾳ με τῇ βασιλέως Απῃ. τ. Ατγαι. Εά. βασιλέα] τον βασιλεα 

ΧΙ, 29, 44, ςό, 4, 74, 93» τού, 123, 134» 1445 18, 542, 24ς, α46. 
ῥῆμα) λ 295 98, 243. ῥῆμα ἕν (υἱ Πεαιιει- 

Αγπι. ἙἘΕά. καὶ εἶπε] -Ἑ ο βασιλεὺς 85, 92, τοϑ, 
αὐτὸς δὲ εἶπε Οεοτρ. ϑίαν. Λάλησον] λαλεῖ 82, τοϑ. 

ἴεγ) Ατπι. 1ἱ.ὄ 
(ομρρὶ. 

Οομιρὶ. 

ΧΠΙ. ἐλογίσω] εἐλογισϑὴ το, 82, 93, τοβ. (σοπιρί. ὙΠεοάοτει. 1. 
οἷξ, ελογήσω 120, 24ς. τοιθτο]} τοιβτὸν 1Π1, κατὰ τατὸ ΧΙ. 
ὅτως 10) 825) 93. 108. (ὐοπιρὶ. ὙΓΠεοάοτεῖ. 1. οἷξ. δῖαν. τϑτο 29, 44) 

717). 745. 92) 98, τού, 120, 123; 1345 144.) 1ς8, 236, 242, 243) 24ς. 
δι. Νῖς. τεέτο ὅτὼς ζό, 64,1 19» 244. ΑΙά. τοιῖτο δτως 246. τοι- 

8το τι Αἴτη. 1. Αγη, Εα. ἐπὶ λαὸν] περὶ λαοὺ Οεογρ. δίαν. 

Θε5] Κυριε 10, 80, 93. 108. Τ πεοάοτεῖ. " οἷξ. ἢ ἐκ εόμιαΐος---“λόγος 

ὅτος] καὶ ἐκ τοῦ λαλεῖν τὸν βασιλέα τὸν λόγον τᾶτον ΟΟΠΊΡΙ. ἢ ὅτι 

ἐκ φόμαῖος τ βασιλέως ἥ ἢ ὃ λόγος ὅτος Ἀγηι. τ. Απ. Κα. ἤο, εἰ 

ἐσὶν ὁ λόγος τοιξτος, ϑίαν. Οἶτορ. ἢ ἐκ ςύμαϊος---ἀποϑανέμεϑα ἴκ 
οΟη,. 64. καὶ εχ τε παρελϑειν ΤΟΥ βασιλεα τὸν λογον τεῖον τὰ ἐγχρα- 

τευσασϑαι του μὴ ἐπιςρεψαι τον βασιλεα τὸν απωσμενον ἀπ᾿ αυτου οτι 

τεϑνῆχεν ουιος σου 19, 82) 1ο8. ἤς, οὐπὶ ἐγκχιςευσασϑαι ῥτὸ ἐγκρα- 

τευσασϑαι, εἰ πρὸς δηῖε {εοιιπάυπὶ τὸν βασιλεα, 91. ἢς, οὐπὶ ἀπο- 
σρέψαι ῥτο ἐπιςρέψχι, ὙΠεοάοτεῖ. ἰος. οἶξ. ὡς πλημμέλεια] ὡςε 

τλημμελιὰ 24ς. κ ὡς Ατη. τ. Αἤῃ. Εα. πλημμέλεια πλημ- 

μέλεα Οοπηρ. τῇ μὴ ἐπιςρέψα!ι] αὶ μη 44, 64. ΑἸά. τὸν βασι- 

λέα] , 247. γαῖ. προς ἰηῖεῦ ὕπο Αἰεχ. ὦ βασιλεῦ Οφογρ. 
τὸν ἐξωσμένον] τον ἐζωσμενον 44. ΑἸά. τον Κύριον τό. εζωσμενον 
1ο6. τὸν ἀπωσμένον (ΤοτΩΡΙ. αὐτῷ} ἀπ᾽ αὐτου (ς 5. βἀαἶτο ἀπ᾿ 
ἴαργα δῸ αἱ. πη.} 6.) 123. (οιπρὶ. δίαν. Οἴτορ. ἐφ᾽ αὐτῷ Ατπὶ. 1. 
Ἀτη). Ἑά. 

ἐν τῷ πληϑηναι (ςοτγ. πληϑυνθῆναι 80 δἱ. ᾿ 

ΓΙ. 

[2. 

13. 

«Αακ...Ψ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
κεφ. ΧΙΝ. ὡς 

14. ωσμένον αὐτξ . Ὅτι ϑανάτῳ ἀποϑαγόμεϑα, καὶ ὥσπερ τὸ ὕδωρ τὸ καταφερόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ὃ 
οὐ συναχϑήσεαι, χαὶ λήψεται ὃ Θεὸς Ψυχὴν, χαὶ λογιξύμενας τῇ ἐξῶσαι ἀπ᾿ αὐτῇ ἐξεωσμένον. 
Καὶ γὺν ὃ ἦλϑον λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα τὸν χύριόν μὰ τὸ ῥῆμα τῶτο, ὅτι ὄψεταί με ὁ λαὸς, 
χαὶ ἐδ ἡ δόλη σου, Λαλησάτω δὴ πρὸς τὸν χύριόν μου τὸν βασιλέα, εἴπως ποιήσει ὁ βασιλεὺς 

τὸ ἕημα τῆς δόλης αὐτῇ, Ὅτι ἀκόσει ὃ βασιλεύς" ἑδυσάσϑω τὴν δούλην αὐτῷ ἐχ χειρὸς τοῦ ἄγ. 

δρὸρ τϑ ζητϑντος ἐξάραΐ ἘΣ χαὶ τὸν υἱόν μου ἀπὸ ἀληρονομίας Θεδ, Καὶ εἶπεν ἢ γυνῆ, Εἰ ἤδη 

ὃ λόγος τ χυρίου μου τϑ βασιλέως εἰς ϑυσίας" ὅτι χαϑὼς ἅγίελος Θεξ, οὕτως ὃ χύριός βου ὃ 

ι5 

τόδ. 

17. 

18. 

10. 

βασιλεὺς, τοῦ ἀχόειν τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ τρονηρόν χαὶ Κύριος ὃ Θεύς σου ἕςαι μετὰ σξ. Καὶ 

ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς, καὶ εἶπε πρὸς τὴν γυναῖκα, Μὴ δὴ χρύψης ἀπ᾿ ἐμᾷ ῥῆμα, ὃ ἐγὼ ἐπερωτῶ 
σε" χαὶ εἶπεν ἡ γυνὴ, Λαλησάτω δὴ ὃ χύριός μα ὁ βασιλεύς. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Μὴ ἡ χεὶρ 

ωὰξ ἐν ππσαντὶ τότῳ μετὰ σβ: χαὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ βασιλεῖ, Ζῇ ἡ ψυχή σε χύριέ με βασιλεῦ, 

εἶ ἔςιν εἰς τὰ δεζιὰ ἢ εἰς τὰ ἀριςερὰ ἐκ πσάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ χύῤιός μου ὁ βασιλεὺς, ὅτι ὁ δά- 

ΧΙΝ. Ὅτι ϑανάτῳ ἀποθανάέμεϑα] οτι τεϑνηκως οὕιος σου 1:8. 
ὁτι ϑανώτῳ ἀποϑανεῖται Αττη. 1. Ασπὶ. ΕἘά. τᾶντες γὰρ ἀποϑανόν- 

τες ἀποϑανῆμεϑα δῖαν. Οἶτορ. τὸ καϊαφερόμενον) τὸ ἐκχεομενον 
19, 82, 93» τοϑ. Οὐπιρὶ. τὸ καϊαφϑειρομενον͵ 2445) 247. ἐπὶ 
τῆς ὙΠ] ἐπὶ τὴν γὴν 10, 82, 93) 108, 123) 242. ΟΟρ. ὃ οὐ 
ὀυναχϑήσεται) λ 9 19, 784) 82. 93» 1ο8, 120, 1ς8. Οοτηρὶ. ΑΥπι. σ᾿. 
Απη. ΕἘὰ. καὶ λήψεται] καὶ οὐ λήμψεται 56. καὶ καὶ λήψεται γι. 
Οοιρί. καὶ λήψεται ὁ Θεὸς ψυχὴν] και οὐ ληψέξαι Ψυχὴν. ΧΙ, 
49, 98, 110, 158, 24ς,) 246. καὶ οὐ λήψεται ὁ Θεὸς τὸ πνοῦμα 
Ατπι. τ. Αγη, Ἐά. δὲ σεείρίε εις απίσιαπι ϑγύ. Βαγ- Ἐοῦτ. καὶ 

λήψετάι ὁ Θεὸς ψυχὴν ἅς. δὰ ἔῃ. σοπ).} καὶ οὐκ ἐλπίζει εἰ αὐτὼ 

ψυχὴ καὶ ἐλογίσατο ο βασιλεὺς τὸν λογισμον του ἀπωσασϑαι απ ἂν- 
τς ἀπωσάμενον το. καὶ εκ ἐλπίζει ἐπ᾿ αὐτὸ ψυχὴ καὶ ελογισαῖο ο 
βασιλεὺς λογισμὸν τε ἀπωσασϑαι απ᾿ αὐτου απωσμενον 82. ἔς, ἤης 
ἀπ᾽ αὐἷξ, 93. ἔς, ουπὶ ἄυτῳ ρῖὸ αὐτο, ᾿ιο8. λήψεται ὁ Θεὸς] οὐ 
ληψεται (πιαγρ. αἱ ΕΔ.) 242. ὁ Θεὸς] ςς, (6. καὶ λογιφό- 
μενος] -Ὁ λόγισμδς ζ2, 092) 123), 230; 442. (Αἴ. Νιῖς. Ἔ διαλογισ- 

μδς 347. καὶ ἐλογὶσαῖο λογισμὸν Οοπρὶ. καὶ διαλογιζόμενος λο- 

ψισμὲς ΑΙεχ. καὶ  λογίσεταί τις Απῃ. τ. Ατππη. Ε4. α καὶ ΟΘεογρ. 
ϑίαν, Οἷἶγοῦ. τῇ ἐξῶσαι] τῇ μὴ ὠπώσασϑαι Οοπιρί. τοῦ ἐφῶσαι 
(ππεπ.) ΑΙ4. σῶσαι βαλόμενος δῖαν. Οὗτος. σῶσαι ϑ8ίαν. Μοίῃ. 
οἰπ᾿ αὐτὰ} απ ΧΙ. αὐῇον οοττ. 134. ἐπ᾿ αὐτῷ ΑἸά, ἐξεωσμένον] 

ἐξωσμενον ΧΊ, 20, 4) ςύ, 745) 98, 120, 134) 144) 18, 236, 242, 246, 
247. ΑΙεχ. (δῖ, Νίς. εζωσμενον τοῦ. ΑΙ4ά. εἐζοσμενον 2Ζ4ς. ὦπωσ- 
μένον (πυρὶ. 

Ο ΧΨΝ, Καὶ νῦν δ] καὶ νῦν ὅτι Οεογρ. δ ἦλθον] λο ςό, 242, 
2446. Απη. τ. Ατηη. Εἀ. 8ϊαν. Οἤτορ. δ ἤλθον λαλῆσαι] ὑπερ ὧν 
ηχὼ λαλῆσαι 10, 82, 93, 1ο8. (ομρὶ. Ἰεοδοτεῖ. 1. οἷξ. πρὸς τὸν 

βασ. τὸν κύρ. μ8} τῦρος τὸν κυριον μὲ τον βασιλεα 54ς. τὸν κύριόν 
μου 15] α 82, 93. τοϑ, 236. (244. τὸν κύριον δ άϊτυν {ρα ἃ εαυϊοσὰ 
ταδηυ.}) ὙΤεοάοτεῖ, 1. οἷ. τσὸ ῥῆμα τῶτο] τον λόγον τάτον 82, 93, 
1τοϑ, Οομηρὶ. Τπεοάοτεί. 1. οἷ. ὅτι ὄψεταί με] κα οτι 10, 82, 93; 
τοβ. καὶ ὄψεται μὲ Ὑπεοάοτεῖ. 1. εἰ, ὁ λαὸς] -Ἐ με (ςς. ἴρτὰ 
«Ὁ αἱ. π,.} 64. ἐρεῖ ἡ δόλη σ8} ἐρεῖ ο λαος σὰ 11, 111,247. κα ἡ δά- 
λη σε Αττω. 1. σι. Ἑὰ. Λαλησάτω δὴ] -Ἐ ἡ δαλη σου 82, 93, 

τοβ. Οοητρί. ὙγΓμεοάοτεϊ. ἰος. οἶξ. ὅτι ἐλάλησε (ὅτι εἰξ ρἰξοπο ςιιπι) 
Ἀτη. :. ὅτι ἡ δέλη σου ἐλάλησε Απη. Εά. λαλησάτω ὅν 514Υ. 
πρὸς τὸν κύριόν με] α τον κυριον μα ΠῚ, 64, 247. ΑἸεχ. Αστῃ. σ. στα. 
ἙάΔ. κ μου 29, 445 55 τό, 745 τού, 140, 123) 1345 144) 236, 242. 

(καῖ. Νῖς. Οεογρ. τῦρος κυριον 1.8: εἴπως ποιήσει] οππως ττοιησε 
19. ὥως τοιησᾶὶ τύ, “46. οπὼς ἠνοέῳ 82, 93. 1ο8, 24). εἴπως 

ποιήση (οτρὶ. ὙΒοοάοτεῖ. ]. οἷ. τὸ ἑῆμα:-βχσιλεδεῖ ἰπ οοπ]. ἴ64ᾳ.} 
α οὐπὶ ἰητεγπηεὰ. 1.8, τῆς δάέλης αὐτῷ} της παίβισκης αὐξ 82,93, 
1οϑ. Οὐπιρὶ. ὙπΠεοάοτεῖ. 1. ες, αὐτα] αὐτῷ (Ες ἐοηῃγ. {ε4.} ΑἸεχ. 

ΧΥῚ. Ὅτι ἀκέσει ὃ βασιλεὺς} οτι ακβσέται ο βᾶσιλευς το ρημα 
τῆς δϑελης αὐῇε, οὖν ἀκξσεται ο βασιλευς 29, 243. ακέσει] ἀκξές 
1Π. ακεσεται 445 ς κα. (6, γ1,) 745) 82, 92, 93» 98, 1Ού,; 1οθ8, 119, 120, 

123, 1349)1144) 236, 242, 244, 43. 246. (οηλρὶ. (τ, Νὶς. Ἐεοῦο- 

τεῖ. 1. εἰς. ῥυσάσϑω] καὶ ἐξελειτῶι ΧΙ, 29, 44γ 52, ςὖὅ, 71) 74) 82, 

952, 93, 98; τοῦ, 120, 123) 134) 144) 158, 236, 242, 243, 24) 246. 
Ὁ οτηρὶ. σαι. Νίς. Ὑδβοοάοτεῖ. 1. οἷς, εἐξελειτὼ 19. καὶ ρυσασϑὼ δὴ 
ξς. ρυσασϑω δὴ 64, τῖρο, 244, 247. ΑἸΔ. ΑΙεχ. καὶ ἐξζελει τοϑ. 
ῥυσάσϑω τὴν δάλην αὐτὰ] καὶ ῥύσεταί με Αἴπι, τ. Απῃ. Ἐά, τὴν 
δέλην»] ταυτὴν δελην τοθ. τὴν ϑέλην αὐτῷ} με ὙΒεοδοτεὶ. Ιοὶ. οἰ, 
ἐκ χειρὸς---ζητῶντος) ἐκ χειρῶν ἀνδρὸς ὃς ζητεῖ Ατπα. 1. Απῃ. Ἐὰ, 

γος. 1]. 

ἐκ χειρῶν ἀνδρῶν τῶν φητάντων ϑᾶν. ἐξάραί με) ἐξολοϑρευσαι με 
19) 82, 93, 1ο8. (οιηρὶ. Ὑπεοσοτεῖ. ἰος. οἶϊ. “κ με 120. τὸν υἱόν 

μου] -᾿ καῖχ τὸ αντὸ ς2, 82, 93; τοϑ, 123, 236, 242, 247. (οπηρί. 
ΑΙεκ. (δῖ. Νιις, ὙΤβεοάογεῖ. . οἷ. πὸ κληρονομίας] ἐκ τῆς χληρο- 
γομιας 82, 93. τιοϑ. Γοπιρὶ. Τ᾽ πεοάοτεῖ. ]. οἶζ, ἀποκληρονομήση (ἢ ς) 

446. ΘΕΞΕ] Κυριξ 82, 93, τοϑ. ΟΟπιρὶ. Τεοάοτεί. ]. οἷξ, 
ΧΥ͂ΙΙ. Καὶ εἶπεν] και ἐρεῖ 244. Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ] καὶ ερει αὶ 

δδλη σὲ ΧΙ, 20, 44» 52) 55,» ς6, 64) 71) 74) 82) 92) 93, 98, τού, τοϑ, 
120, 123) 124) 1442 ἴς8, 230, 242, 243,24ς, 246. (ομρ]. Αἰά. (δῖ. 

Νῖς. Ὑπεοάοτει. 1. εἶς, Καὶ εἶπεν ἡ ϑόλη σε Οεοτρ. 8ῖδν. σαι ἔγρο 
απεϊα μια Μαὶφ. ἘἾ ἤδη ὁ λόγος] γενηϑήτω δὴ ὁ λογος ΧΙ, 10, 

29, 44» ζ2,) 55 τό, ὅη, 71) 74, 825) 92, 93, 98, τού, τοϑ, 120, 123» 
134) τς8, 216, 243, 244. 246. (ογηρ!. ΑΙά. (αἵ. Νῖς. Ὑπβεοάογει, 1. 

εἶς, ἄς, ἥπς δ» 144. εἴη δὴ ο λογος ττο. ΑΙεχ, ψεννηϑήτω δὴ λογος 
242. γενηϑήτω δὲι ὁ λόγος 24... τῷ βασιλέως] ρταεπγῖττ, καὶ ϑδν. 
Οἴἶτορ. εἰς ϑυσίας] εἰς ϑυσιαν ΧΙ, 29, 44, ς2, τό, 64, 74) 82, 92, 
93. 98, τού, 1οϑ, 110, 123, 134) 144) 1.8, 236, 242, 243, 2445 24; 

246, 247. Οοπρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. δῖ. Νίὶς. Ὑγπεοάοτεῖ. ἰ. οἷς, 8ϑ᾽1ν. ὅτε 

καϑὼς} ὡς γὰρ 8ῖι2ν. ἄγίελος ΘεΞ] αγίελος τα Θεξ 29, τό, 64, 
1ς8, 244) 246, 247. Αἰεχ. αγίελος Κυριου 82, 93, τοϑ. ἅὅτως] 
ὅτος 93, 1ο8. ἅὅτως ἐςὶν Ατσπῖ. χ. Ἄτηι Εά. ὃ κύριός μ5] ρχϑτηῖ. 

καὶ ὙπΠεοάοτεῖ. 1. οἷς. τῷ ἀκάειν) α τῇ 29. τὰ  εἰσαχϑρίν 82, 93, 

:οϑ. (οπρρὶ. Ὑποοάδοτεῖ. Ιος. οἶς, ἀκδει 98. ἐν τῷ ἀκϑέιν Ἀγπι, ϊ- 
Αὔΐωι Ἐὰ. ΤΣ ἀκώειν ὅς. δὰ ἥπ. οςοηι.} ἀκέων τὰ ἀγαϑὰ καὶ τὰ 

“τονηροδ οὐ ) φυλάδων, τότε χάριν Κύριος ὁ Θεός σου ἔξω μετὰ σοῦ ϑίαν. 
Οἴτορ. τὸ ὠγαϑὺν] το καλὸν 82, 93) τοϑ. (ΟΡ. τὸ ἀγαϑὸν 
χαὶ τὸ τοονηρὸν] ἤπιε τὸ υτοαῦε 158. Τὸ τοονῆρον τὸ αγαϑον 247. 
Ῥγβεγηῖε. ἐπὶ βθογρ. Κύριος ὁ Θεός σε] α τ2ο. Κύριός σα ὁ Θεός 
σου ΑἸά. ὁ Θεός σε] λα σὰ 44) 64) 82, 1ς8, 244, 24ς. . ἕςαι 

μετὰ σΣ] μετὰ σοὺ εφαι τ9, 829) 93. Ὑεοάοτεῖ. ]. οἷ, μετὰ σοὺ ἐξὼ 

τοϑ. Οοπιρὶ. Ροηΐς Δηῖς Κύριος ΑἸά. 
ΧΥΠΠ. Καὶ ἀπεκρίϑη- -πρὸς] καὶ εἰπὲν ὁ βασιλεὺς τῦρος 44. 

καὶ εἶπε] α καὶ 236. πρὸς τὴν γυναῖκα] τὴ γυναῖκι 19, 93, τοϑ. 
Οοπιρὶ. Μὴ δὴ χρύψῃς] μὴ δακρύσις (Πς) 242. Μὴ δὴ κρύψης 
ἐπ᾿ ἐμδ ῥῆμα] μὴ ὅτω κρύψης ἔμπροσϑέν με ῥῆμα 511ν. ῥῆμα] 
α 44, 2:6. (κι. ΝΙς. Ργδπλΐτ. το 93» τοϑ. Οομρὶ. ὃ ὃ ἐγὼ] α ἐγὼ 

"4. δὰᾶν ἐγὼ (οὶ. περὶ οὗ ἐγὼ 8ῖαν. Μοίᾳ. ἔς, ἢπε ἐ ἐγὼ, δῖαν. 
Οἶῖορ. ἐγὼ ἐπερώτω ῷ σε] ἐᾶν επερωτησῶ σε 82, 939 1οϑ. ἐγὼ ἐρω- 

τήσω σε Αττη. τ. Αττη. Εά. ἐπερωτῶ σε] ἐρώτω σε 29. ἐπερωτήσω 
σε Οορ. λΛαλησάτω δὴ] α δὴ 44) 71» 74) τού, 134, 144, 416, 
242. (καῖ. Νῖς. 

ΧΙΧ. ὃ ὁ βασιλεὺς 11.44.γ.. Μὴή χεὶρ] αἾἾΧΙ. εἰδύ (Πς) 
ἡ χεὶρ 19. εἰ ἡ ΧΕ 29) 56, 71. 74) 92) 98, 1ού, 120, 134) 144) 236, 

542, 343» φάς, 46. λ μη 44. εὄ δη ἡ χεῖρ 82, 93, το8, Οοπιρὶ. 
ἢ χεὶρ Ἰωδθ] ἡ χεὶρ Ἰωὰβ ἢ ἢ Ατηι. σ᾿ Ασγη. Ἐὰ, ἐν φαντὶ]} απ- 

ἐναντι (ςς. εκ οοῖτ, Ὁ αἱ, πι.) 64. ἐν παντὶ τότῳ μετὰ σδ] μῆα 
σπ ἐν σασι τετοῖς 10. 82, 93. (οπιρὶ. ἃς, ογα ΠῸ 58, 1ο8. μετὼ σὲ 
ἔν παντὶ τότῳ ΑΙεχ. περὶ πάντος τότε μετὰ σὲ ἐς! δῖαν. Οἴἶτοσ. ἔς, 

πὶ ἐς, Θεας. 5ῖαυ. Μοΐᾳβευα τάτῳ] τετὼν 745 τού, 150, 134) 144. 
μετὰ σ8} 247. καὶ εἶπέν ἡ γυνὴ] Ρύβευϊτε. καὶ απεκριϑὴ 19, 82, 
93, τοϑ. Οοπιρ. εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ βασιλεῖ} εἰπὲν ὁ βασιλευς 244. 
Ζ5} ξητω 71) 745 92) τού, 120, 1345 144, 236, 242. (δι. ΝΊς. 8ϊαν. 
βασιλεῦ] βασιλεὺς 93, 1.8. εἰ ἔριν εἰς] εἰ ἢ εἰ εἰς Αστῇ. :.Ἅ Απτη, Ἐὰ. 
ἢ εἰς τὰ ἀριξερὰ] κα εἰς τὰ 93, το, 158. καὶ εἰς τὲ οριςερὰ Αχτα. τ. 

ϑίδυ. Οἷἶτοσ.Ό ἷὧπ τάντων} ἀπὸ οὼ 98, 123,243. ΑΙά. «-Ἐ τύώ- 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

ν᾿ “ ρ»Ἴ. ρ Ν ζέ ῬΦῬὋῸ ἢ ΄ ὡ 5» ΄ ε δῶλό 3 πα 

γους τότες: Ἕνεχεν τῇ περιελθεῖν τὸ πρόσωπον τὰ ῥήματος τᾶτδ, ὁ ἐποίησεν ὁ ὅδλος σᾷ ᾿Ἰωὰ 
ε 3 4 ἰδὲ ἰϑι φω ρ 7 - 

τὸν λόγον τῦτον" χαὶ ὁ χύριός μου σοφὸς χαϑὼς σοφία ἀγγέλδ τ Θεδ, τ γνωναι ππάντα τὰ ἐν 

τῇ γῆ. 
ρεύα, ἐπίςρεψον τὸ “παιδάριον τὸν ᾿Αδεσσαλώμ. 

δὰ ’ Ἑἢ Ἧ ’΄ ρ 

Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ιωᾶξ, ᾿Ιδὲ δὴ ἐποίησά σοι κατα τὸν λόγον σου τᾶτον" πτο- 
"»Ἁν» 9 ΧΘ 9 ὰᾷΝς 2 »ς». 5. 2)... Ἢ 

Και ἔπεσεν ἰωὰθ ἔπι πρόσωπον αὑτῇ ἐπὶ τὴν 

4 
ΕΣ 3 Ν ΄ 4 ς ρὼ 7 

γῆν, χαὶ ππροσεχύνησε, χαὶ εὐλόγησε τὸν βασιλέα" χαὶ εἶπεν ᾿Ιωᾶδ, Σήμερον ἔγνω ὁ ὅβλός σου 
2 ρϑ ; 9 ΄ ε ,“ Ὲ 

ὅτι εὗρον χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σὰ χύριέ μου βασιλεῦ, ὅτι ἐποίησεν ὁ χύριός μου ὁ βασιλεὺς τὸν 

λόγον τῷἪ δόλ8 αὐτξ. Καὶ ἀνέςη ᾿Ιωδξ, χαὶ ἐπορεύϑη εἰς Γεῦσδρ, χαὶ ἤγαγε τὸν ᾿Αξεσσαλὼμ 
ς Ἢ 7 Ν "ἭἩ ἰ Ἧ 2 ΄ 3 Ν εκ 9. "Ὁ ΄-ς Ν, ΄ ΄ 

εἷς Ἱερδσαλῆμ. Και εἰπεν ὁ βασιλεὺς, Αποςραφήτω εἰς τὸν οἰχοὸν αὐτϑ, χαι τὸ “σροσωπὸν μου 
' . ΄ Ν  »η 3 Ά, 3 Ν ἐκ 9. Ὅ᾿Ὁ Ν Ν ’ ρϑ Ζ 3 

μη βλεπέτω" καὶ ἀπέςρεψεν Αξεσσαλὼμ εἰς ΤΟΥ Οἰχὸν ἄὐτδ, χΧαὶ τὸ τπῦροσωπον τὰ βασιλέως οὐκ 

εἶδε. 

χαὶ ἕως χορυφῆς αὐτῇ οὐκ ἣν ἐν αὐτῷ μώμος. 
Καὶ ὡς ̓ Αδεσσαλὼμ ἐκ ἦν ἀνὴρ ἐν παντὶ ᾿Ισρχὴλ αἰνετὸς σφόδρα, ἀπὸ ἴχγες “ποδὸς αὐτῷ 

Καὶ ἐν τῷ χείρεσϑα, αὐτὸν τὴν χεφαλὴν αὐτᾶ, 

χαὶ ἐγένετο ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡμερῶν εἰς ἡμέρας ὡς 'ἂν ἐχείρετο, ὅτι χατεδαρύνετο ἐπ᾿ αὐτὸν, χαὶ χειρό-. 
5» ν δ ΄ "“ ᾿ΦΠῸΌΌΨ»»" 2 “᾿ν“ἦ΄κ “ “ 

μένος αὐτὴν ἔςησε τὴν τρίχα τῆς χεφαλῆς αὐτᾷ διαχοσίους σίκλους ἐν τῷ σίχλῳ τῷ βασιλικῷ. 

χων ἰπίοτ ἀποὸς Αἰθχ. ἔκ τσαντὸς Ατηη. τ. Αγπι. Ἑά. ργαπηῖε. καὶ 
δίαν. Οὗτος. ὧν ἐλάλησεν] ὃ ἐλάλησεν Ατπι. τ. Ατη. Εά. 

ὃ δῶλός σ5}] σε οϑ. κὸ 144. αὐτὸς ἐνετείλατο] τος ἐνετειλῶτο 
158. κα ἄυτος 247. ἐν τῷ ςόμαἤ!]} εἰς τὸ ςομα 123. - μὲ (ΑἸεχ. 
ἰῃἴοῦ ὉΠ005) Δγη. 1. πάντας} κα ϑ83αν. Οἴἶτορ. 

ΧΧ. ἭἝὝΝνεκεν τῷ περιελεῖν) οπως κυκλωσέεε 19, 1ο8. οπὼς χυχλω- 

ση 82. Οομμρὶ. Τεοάοτεϊ. ἰος. οἱ. οπὼς κωλυση 93. ἽΕνεκεν τῷ 

περιελϑεῖν τὸ πρόσωπον] ἕως τῷ ἐλϑεῖν ἐπὶ τὸ πρόσωπον ϑῖαν. Οἴἶτορ. 

τοῦ περιελϑειν} τα περιελεῖν 11]. τοῦ ρήμαϊος τότε τὰ λογου τετε 

10, 82, 935) 1οΒ. (πρὶ. ὙΠεοάοτεῖ. ]. οἰ, -Ἐ ἐποιήσεν ο δαλος σου 
Ιωαξ αὐῖος ἐνετείλατο μοι δες. τερετῖξ, ἃ νετ, 19. υΐχιε Δ προσωπὸν τα 
ρημαῖος τατὰ νεῖ. 40. ἱποίυϊ, τοό. τὸ ῥήμαῖος τοῦτο (0) 44... ὃ 

ἐποίησεν] κα ὁ ΧΙ, 29, 55. 74: 98, τού, 120, 134) 144 ις8, χ36, 24ς.- 

Οοπιρὶ. σφι. Νῖο. ἐλάλησεν 64) 244. ΑΙἸά. ὃν ἐποιῆσεν τοϑ. ὁ 

δῆλός σε Ἰωὰδ] Ἰωὼξ ὁ δελός σε ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷζ, λόγον] δολον 
205 74, 93, τού, 110, 120, 134) 144) 242, 243. δαλον 71. 

χύριός μου σοφὸς] -“ ἐςι Ατηι. τ. Απη. ΕΔ. ἀλλ᾽ ὁ κύριός μου σοφὸς 
ἀγαϑὸς 8ῖαν. Οἴἶτορ. ὁ δὲ κύριός με ὁ βασιλεὺς σοφὸς 8ϊαν. Μοίᾳ. 
ὃ κύριός μου] ο κυριος μον ὁ βασιλευς ΧΙ, 20, 44, τό, 64, 71) 74. 82, 
92, 93. 98, τού, 1τοϑ, 1195) 1205) 123») 1349) 1447) 158, 216, 242, 243, 

244, 24ς, 246. (οπιρὶ. ΑΙά, (δι. Νὶς. ΟΘ΄ θοτρ. σοφὸς} φροχημος 
19. φρόνιμος 82, 93, 108. (ὐοπ)ρ!. ρχεται, ᾿Ιωὼδ ἱπῖεγ ἅποος Αἰεχ. 
χαϑὼς] καϑαὰ 247. καϑὼς σοφία ἀγγέλε) καῖα τὴν φρονησιν αγ- 

γέλα το, 82, 935) τοϑ. (οπιρ!. κατῶ σοφίαν ἀγγέλε Ατγη. τ. καϑὼς 

σοφὸς ἄγίελος στο. τῇ ΘεΣ] α τοῦ 44), 74, τού, χ64, 216. (αἴ. 
ΝΙς. τῇ γνῶναι] γνὲς δῖαν. Οὗτοσρ. ταντα] αὶ 82, 93; 1οβ. 
πάντα τὰ ἐν τῇ γ}} τοᾶν ὃ ἐν τῇ γὴ Αττη. 1. Ατη]. Εά, τᾶν ὃ ἐπὶ 
τῆς γῆς Οεογρ. δἰαν. Οἴτορ. ἐν τῇ γὙ}] ἐν τῇ καρδιῳ σε 64. ΑἸά, 
ἐπὶ τῆς γης 82, 93, 1ο8, 123. (ΟΠΡ]. α τῇ 158. 

ΧΧΙ. Ἰδὲ δὴ] αὶ δὴ το, τό. 82, 93, 1ο8, 144. Οοπρ. ἸἸδὰ δὴ 
ἐποίησά σοι] ιδὲ ἃ ἐποιῆσας 246.Ἠ. ἐποίησά σοι] σοι ΧΙ, 29, 64, 
98.» 119) 158, 2435 244, 24ς. πεποιήκασι 1τθ.. απεποιησα τό. πε- 

ποιηκαὰ σοι 82, 939 1οϑ. Οοἰηρὶ. κατῶ τὸν λόγον σὰ τᾶτον] τὸ ρη- 
μα τᾶτο το, 82, 939 τοϑ. Οογρὶ. τὸν λόγον σΕ} κα σε 64, 123» 
τς8. (αῖ. Νίς. τἔἕτον] κατῶ τᾶτον ΑΥτλ. τ. Αγπι. Εὰ. ο ϑῖαν. 
Οἴἶξορ. τοορεύ5} καὶ 1]. πορευσητι 247). καὶ τουρεύϑητι ΑΙοχ. 

ἀλλὰ τοορεύς ϑίαν. Οὔἶτορ. ἐπίςρεψον] καὶ ἐπιξρεφε το, 82, 93. 

Οὐομηρὶ. επιςρεφε τοϑ, 244. Ργφπλῖ. καὶ 247. Οεοσρ. ὅ8]αν. Οἴἶτορ. 

Ῥγ πη, ἰάσεται ἱπίεγ πποος5 ΑἸεχ. 

Απτ. 1. Απῇ. ἙἘά. τὸν ᾿Αδεσσαλώμ] κα τὸν 1 ς8, 244. 
ΧΧΙΤ. αὐτῷ τ. εἰ 2.1 αὐτῇ (ἴα ἴῃ σοπι. 24.) ΑἸΙεχ. 

κύνησε] τρροσεκυνησεν αὐτῳ 93, 1το8. Απῃ. τ. Ατῃ. Ἐά. καὶ εὐλό- 
ὙησῈ}] καὶ ηυλογήσε 24. Ἰωὰδ 25] κ 44. ἔγνω] εγνωκα 82, 
93, 1οβ8. Οοπιρ. ἔγνω ὁ δελός σε} ἔγνωκα 8ϊαν. Οἴτορ. εὗρον] 
εὐρηκα 82, 93, 108. (ΟΠΠΡ]. εὑρὲν 24ς. α ΑΙά, κύριέ μου βασι- 

λεῦ] α με 93; 242, 24ξ. ὅτι ἐποίησεν} καϑ' οτι ἐποιήσεν 82, 93» 

τοϑ. Οοτιρὶ. ὅτι εἰσήκεσεν δῖαν, Οἴἶτορ, ὅτι ἐποίησεν δζε. δὰ Άη. 
ςοπι.] οτι ἐποιησας τὸν λογον τῷ δελξ σξ 44. 

93. 1ο8. (οΠΊΡΪ. ὁ κύριός μὲ ὁ βασιλεὺς} α ὁ βασιλεὺς Θεοῖς. ὃ 
βασιλεύς με καὶ ὁ κύριος ὅ5[Αν. Οἴἶτος. τὸν λόγον] τὸ ρημιῶ 82, 
93» 1ο8. Οομρί. τὲς λόγες δίαν. Οἶτορ. δέλε αὐτῷ] δέλε σε 
ΑΙὰ, . ἊΣ 

ε 
οτι 

λε 

και! ο 

τροσ ἕ- 

τὸ παιδάριον] ργατηῖτι. καὶ ἄγε 

ὁ κύριός μΕ} αὶ 82,. 

ΧΧΙΙΙ. εἰς Γεδσὲρ] εν Γέσειρ ΧΙ. Γεδσερ] Γεϑαρ (ἔς ροῖῖε4) 
71. Γεσσειρ οϑ. (243. ἔς ἱπῆ4.) Γοσσο 1.8. Γεῶσερ (ἢς ἴῃ {εη. 
245. ΑΙ4.) Οεογρ. Γεσσὲρ (ἔς ροίεα) Οομηρί. Γεσὲρ (ἔς ἱπῆα) 
Ατπλ. ἘΔ. ϑ8ῖδν. Οὗτος. Ἱερασαλήμ] Ἰσραὴλ 74. 

ΧΧΙΝ. ᾿Αποςραφήτω] ἀποςρίφε αὐτὸν δῖαν. Οἷἶτοςσ. καὶ τὸ 
πρόσωπον 1] τὸ δὲ τορόσωπον Οεοτρ. (δαν. Μοίᾳ. ἔς πῆ.) τὸ 
πρόσωπον τ" ---τὸ πρόσωπον 22] αἰϊτεσιῖγ. ουπὶ Ἰηϊογπγοά, 242. βλε- 

πέτω) ἰδέτω 82, 935) το8. ΟοτΡΙ. ἀπέςρεψεν] ἀπεξραφη το, 82, 93» 
1οϑ. Οοπιρί. απηλϑὲν ς6. επεζρεψεν 123, 247. Αἴεκ. "ὈΑξεσσα- 

λὼμ!] ργϑπιῖ. ὁ Οοπιρὶ. ΑἸεχ. εἶδε] δει 93. οἶδὲ (ῆς σοιῃ. 428.) 
106, 242. 

ΧΧΝ. Καὶ ὡς] καὶ καϑὼως 19, 82, 93» 1οϑ. (οπὶρὶ. , καὶ 

ΟεοΥρ. καὶ ὡς ἦν δῖαν. Οὗτος. Καὶ ὡς ὅζο. δὰ ἢ. σοη!.] και εὡς 
κορυφῆς αὐτὸ δκ ἦν ἐν αὐτῳ μώμος αἰνετὸς σφοδρα εως ἐχνες τοδὼν και 
οὐχ ἦν ἀνὴρ ὡς αντὸς ἐν ὥαντι Ισραηλ 44. ἐκ ἥν ἀνὴρ] κα ανηρ ΧΙ. 
Ἕ καλος το, 82, 935) 1οϑ, 123») 247. ΟὈὨΡΙ. Αἰεχ. Απῇ. 1. Αγηι. 

Ἐά. οὐκ ἦν τοιῶτος ἀνὴρ ϑίαν. Οἶτον. ἀνὴρ] ροηΐΐ ροῇξ Ισραηλ 
τό. ἐν τοαντὶ Ἰσραὴλ] ἐν τω Ἰσραὴλ το, 82,93, 1οϑ. εν Ἰερεσα- 
λημ, 247. ἐν παντὶ τῷ Ἰσραὴλ Οοπιρ!. ἐν Ἱερασαλὴμ τοῦ Ἰσραὴλ 
δῖαν. Οἶτορ. αἰνετὸς} καὶ αἰνετὸς Αττη. τ. Ατπι. Εά. ἀπὸ 
ἴχνες] ῥγατηΐξ. καὶ ςς. ἀπὸ ἰχνῶν Αγ). σ. Απῃ. ΕἘά4, ποδὸς 
αὐτὰ} τσοδὼν αυτα ΧΙ, 74) 119. ΑἴπΊ. 1. πῃ. Εά.. 
1ς8, 247. Αττῃ. :. Αστῃ, ΕἘά. κορυφῆς] κεφαλῆς Αἴ). :. κεφα- 
λῆς αὐτὰ Ατπι. Εά, ἐν αὐτῷ] α 247. 

ΧΧΝῚ. Καὶ ἐν τῷ χείρεσϑαι αὐτὸν] καὶ ὅτι ἔκειρεν αὐτὸς Θεοῖς. 
χείρεσϑα!ι] κείρασϑαι (οπηρί. αὐτὸν 15] λ 247. Ατηι, τ. Ασα. Ἑά. 
τὴν κεφαλὴν] τῶς τρίχας Ατα. 1. Αττῃ. Εά. αὐτῷ 15, εἰ 25.] αὖ- 
τοὺ ΑἸεχ. καὶ ἐγένετο] αὶ καὶ Απη. 1. Αγπ), ΕἘά. καὶ ἐγένετο αὐ- 
τῷ δῖαν. Οὗτος. καὶ ἐγένετο ὅζο. δὰ ἤπ. σοπι.] οαπι σμίεπα ἀἀἰδέοη ες 
φἴει, ροκπάεγαδαὶ εαρὶλίος ἐαρίμε μεῖς εἰ ἐγαπὶ σρηέμσα βοίογτιηι, δοπάϊεγε γέ- 
ξαϊϊ. Ῥαυ]η. ἐγένετο) ἐγείνετο (ῇ.) 82. ἐγίνετο Οομρὶ. ᾿ 

Ι᾿Ἑ:} 

και ἕως) , και 

ἀπ 
ἀρχῆς} ἀπὸ τελοὺς 44) 52, 7159 74, 92, 98, τοῦ, 119, 120, 123, 134; 
144γ 1ς8, 216, 242, 243, 24ς. Οοπμρὶ. (αῖ. Νὶς. απὸ ἀρχῆς 64, 
244. ἐπ᾽ ἀρχῇ ΑΙά. ἄρχῆς} τελὲς ΧΙ, 29. εἰς ἡμέρας] εἰς 
ἥμεραν 24). ὡς ἄν] ὧν ἂν 44. (αι. Νίο. οτ᾽ αν 82. οτᾶν 93» 
1οϑ. ἐν αἷς ὅ8[αν. ὡς ὧν ἐκείρετο} ὧν ἀνεχειρετο 74, 929 134, 144, 
216, 242. ὅτ᾽ ὠνεκείρετο ΟΟπΊρΡΙ. τὸ κείρεσϑαι Ατπι. 1. Αττῃ. Εα, 
ὅτι καεξαρ.] οτι κα]εδαρννεν 64. Αἰά. καἼεδαρ. ἐπ᾽ αὐτ.}] ἐδαρύνετο 
αὐτῷ ἀπ᾽ αὐτῶν ϑ8ῖΙλν. κειρόμ.] κειραμενος 64, τς8, 243. ΑΙά. ὅτε 
ἐκείρετο Αττη. 1. Αστῃ, ἘΔ. ἐκείρετο 8αν. ΟἸτορ. χειρόμι.---τρίχα 
κειράμενος ἰιςὰ τὴν τριχᾶ ΧΙ, 29, (ςς. οοττῦ. κειρομένος Δ 4]. τᾺ.) 93, 

1ο8. (οιηρι. κείρομενος ἐς τὴν Τριχα 445 71. αὐτὴν ἔςησε) ςὰ 

ξό, 82, 119, 246. ἴςει 74. ἰφὴ 92, 98, τού, 120, 134, 144, 416, 
242, 243. Οδῖ. Νῖς. λα αὐΐην 1:8. εἰςὰ δάς. καὶ ἔρησε Ατηϊ. 1. 
Απ. Εα. 8[αν. Οἶτος. ἐγάϑμησε 5[αν. Μοίῃ. τὴν τρίχα] τὰς 

τρίχας σεογρ. δίαν. ,διακοσίες σίκλες ἄς, δὰ ἢη. ςοπι.] καὶ ἣν 

σιχλὼν ἐχᾶτον εν τω ςαϑμω του βασιλεως 19. και ἣν ἐκᾶτον σίκλων 

ἐν τῷ ςαϑμῳ τῳ βασιλικῳ 82, 93, 1ο8. (ὐοπηρί. δμεξῆνος Μεῖος ἐπ βεῖο 

γέρο ϑυγ. Βατ- Ηεῦτ. σίκλες] συκλες (ἔς ἰηξα) 242. -Ἑ μέτρου 
δῖαν. Οὐἶτορ. ἐν τῷ σίκλῳ τῷ βασιλικῷ] κατὰ τὸν σίκλον τὸν βα- 
σιλικόν. Ατηι. 1. ἔς, ἀδίαις ἔξουπάο τὸν, Ατγπι. Ε4. ἐν μέτρῳ βασι» 
λικῷ δίαν, Οἴἶτορ.. ' 

, ΚῈ ᾧ. χιν, 
: ᾿ 9 μ 2 ἩἈ » 3 ἀκὰ ΄ ἡδέ ΄ ΄ .. ᾿΄ 

λός σα Ἰωὰδ αὐτὸς ἐνετείλατό μοι, χαὶ αὐτὸς ἔϑετο ἐν τῷ ςόματι τῆς δόλης σε “πάντας τὲς λό- 

20. 

21. 

22. 

25. 

26. 



ΒΑΣΙΛΕΊΙΩΝ Β. ΝΣ 
κεφ. ΧΙΝ. 

Καὶ ἐτέχϑησαν τῷ Αξεσσαλὼμ τρεῖς υἱοὶ, Χαὶ ϑυγάτηρ μία, καὶ ὄνομα αὐτῇ Θημάρ' αὕτη ἣν 

γυνὴ καλὴ σφόδρα" ἰχαὶ γίνεται γυνὴ ῬῬοξοὰμ υἱῷ Σαλωμῶν, καὶ τίχτει αὐτῷ τὸν ᾿Αξιά.͵ Καὶ 
ἐχάσϑισεν ᾿Αδεσσαλὼμ ἐν Ἱερεσαλὴμ δύο ἔτη ἡμερῶν, χαὶ τὸ πρόσωπον τῇ βασιλέως οὐχ εἶδε. 
Καὶ ἀπέςειλεν ᾿Αξεσσαλὼμ πρὸς ᾿Ιωὰδ ἀποςεῖλαι αὐτὸν πτρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ οὐκ ἠϑέλησεν 

ἐλθεῖν πρὸς αὐτόν' χαὶ ἀπέςειλεν ἐχ δευτέρου πρὸς αὐτὸν, χαὶ οὐχ ἠϑέλησε παραγενέσσαι. 

Καὶ εἶπεν ᾿Αξεσσαλὼμ πρὸς τὸς παῖδας αὐτϑ, Ἴϊδετε, ἡ μερὶς ἐν ἀγρῷ τῇ ᾿Ιωὰδ ἐχόμενά με, καὶ 
αὐτῷ ἐχεῖ χριϑαὶ, πορεύεσθε καὶ ἐμπρήσατε αὐτὴν ἐν πυρί" χαὶ ἐνέπρησαν οἱ πταῖδες ᾿Αξεσσα- 

λὼμ τὴν μερίδα" ᾿χαὶ παραγίνονται οἱ ὅδλοι Ιωὰξ πρὸς αὐτὸν διεῤῥηχότες τὰ ἱμάτια αὐτῶν, χαὶ 
εἶπον, Ἐνεπύρισαν οἱ ὅδλοι ᾿Αδεσσαλὼμ τὴν μερίδαγέν πτυρί--. Καὶ ἀνέςη Ιωὰξ, χαὶ ἦλθε πρὸς. 
᾿Αδεσσαλὼμ εἰς τὸν οἶχον, χαὶ εἶπεν πτρὸς αὐτὸν, Ἵνατί ἐνεπύρισαν οἱ πταῖδές σα τὴν μερίδα τὴν 
ἐμὴν ἐν πυρί, Καὶ εἶπεν ᾿Αξεσσαλὼμ πρὸς ᾿Ιωὰξ, ᾿Ιδὲ ἀπέςειλα ππρὸς σὲ, λέγων, Ἧχε ὧδε, 

χαὶ ἀποςελῶ σεισρος τὸν βασιλέα, λέγων, Ἱνατί ἦλθον ἐκ Τεδσόρ; ἀγαθόν μοι ἦν εἶναι ἐχεῖ" 

30 

831. 

32. 

ΧΧΝῚΙ. τῷ ̓ Αδεσσαλὼμ] τῳ βασιλεῖ 111. τρεῖς νἱο}] ΤΥ. 939 
247. ὄνομῶ αὐτῇ} τὸ ονομῶ αὐΐης 445 ςό, γι, 74, 82, τού, τ19, 
134) 1445) 158, 242, 243, 24ς. ΟοἴΩρὶ. ΑἸά. Οδι. Νίς. ονομα αὐΐης 
93. 95, 120, 123) 236, 246. Απῃ. 1. Αγ. Εά, Οὐεοῦρ. δῖαν. τὸ 

ονομῶ αυτῃῇ το. Θημᾶρ)] Μοωχα ΧΙ, ςς, τό, 110, 245, 246. 
Νααχα 19. Νοοχαὰ 29. Μοοχα 64: 98, 243.244. Μααχα 82, 
93» 1ο8. Θαμαρ τού, 153, 247. ΟΟπιρί. ΑἸεχ, Ατπι. 1. Ατην. Εά. 

Οεογς. 81:αν. -Μωωχα 1.8. Μαοχὰ ΑἸά. αὕτη] ῥγαιτι. καὶ 
93. Οομρὶ. Ἀπ. 1. Απῇ. Ἑά. Οεοσρ. αὕτη δὲ ϑίαν. αὕτη--- 
σφόδρα] εἰεραπεὶς ἤόγπια Ψα]ρ. ἤν γυνὴ] ἡ γυνὴ 1Π1, 44.) ς2, τό, 
γι, 745) 929) τού, τοϑ, 120, 134») 144) 226, 242, 246, 247. ΟΟΠΏΡΙ. 

(δι. Νὶς. ἦν ἡ γυνὴ 29. κα γυνὴ ϑῖαν. Οὗἶτορ. καλὴ] “Ἐ τῳ εἰδει 

ΧΙ, 29, 44) 52, ς6, 71, 747γ92908, τοῦ, 119, 120, 1239 1345)144.18, 

226,242.543,)244,)24. ΑΙ. (δι. Νῖο. Απῃ. :. Ἄττῃ. Εἀ. Οεογρ. δῖαν. 

καὶ γίνεται] καὶ ἐγένετο Αττῃ. 1. Αγ. Εά. Θεοῦ. δῖαν. Μοίᾳ. 
καὶ γίνεται ὅτο. δὰ ἤη. οοπ,.} α Οοιαρὶ. 8[αν. Οἴἶτγορ. νυ. ᾿ζες 
“μὴ πὶ πιαιϊγεπιοηίο Κοόοανι 111 δαίοπιοπὶς, εἰ βέρετι! εἰ “δία. Νεῖ. 1,λῖ. 

εχ Μ5. Οοιδ. ἢ. 12. ὙἩῬοδοάμ)] τῳ Ῥοξοαμ, 11, ΧΙ, 29, 44, 4 , τό, 
64, 71) 93; 98, ιούό, τοῦδ, 1197) 120, 1347) 144) 1ς8, 236, 242, 244) 

24ς, 246, 247. ΑΙεχ. (δῖ. Νίο. τω Ιεροδοαᾶμ 74. Σαλωμὼν] Σα- 

λομῶὼν (11. εχ οοττ.) τού. ΑἸά. Σολομὼν 445) 236. δῖαν. Μοίᾳ. Σο- 
᾿ λομωντος 82, 93, 108. Σολὼμ 242. Σολομὸν Αττῃ. 1. Σωλωμῶὼν 
Θοοῖρ. τίκτει] ἔτικτεν Ασγπι. 1. Απῃ. Ἑά. 81αν. Μοίᾳ. ᾿Αδια] 
Αδιαϑαρ 11. Αδιαν (144. {εὰ ν Ῥυηξιῖ5 ποϊδίυγ.) ΑἸεχ. 

ΧΧΨΊΙΙ. ἐν Ἱερεσαλὴμ!] εἰς Ιερεσαλὴμ 93. εν τὴ Τερεσαλημ, 
236. (αἵ. Νίο. ἐν Ἱεραεσαλὴμ δύο ἔτη ἡμερῶν} δυο ἐτῊ ἡμέρων εν 
Ιερασαλημ 64. δυο ετι ἡμέρων εν ἱερεσαλημ, 244. δύο ἔτη] ΤΥ. 247. 
ἡμερῶν] α 74. τῷ βασιλέως οὐκ εἶδε] τα τίατρος οὐκ εἰδὲν τε βασι- 
λεὼς )Ώ4.«ἷἁ: εἶδε] ἥδε 93. ᾿ 

ΧΧΙΧ. ἀπέρειλεν] εἐξαπεςειλε το, 829 93» 108. (οιηρί. ἀπο- 
σέλαι] ργαπιτι. τὰ ΧΙ, 44) 55. 56, 64, 74, 82,) 93. 1ού, 1τοϑ, 110, 
12ο, 123) 134) 144) 1ξ8, 242) 2455 246. (οῃηρὶ. ΑἸά, (τ. Νίο. 

του ἀποςηλαι 4236. ἵνα ὠποςείλῃ δῖν. πρὸς τὸν βασιλέα] κα τον 
244. ἢϑέλησεν]  Ιωαῦ το, 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. ἐλϑεῖν πρὸς 
αὐτόν] τταραγενεσϑαι προς αὖον το, 82, 93, 108. Οοπιρὶ. πρὸς 

αὐτόν χ"}] κα 144. καὶ ὠπέςειλεν] καὶ ἀπεςειλεν ετὶ το) 9390 108. 

Οοιρὶ. καὶ ἐξειλὲν 4. Ἔ ᾿Αξεσολὸμ ϑ8ίαν. Οἴἶτορ. ἐκ δευ- 

τέρα] τὸ δεύτερον 514ν. Οἷἶτος. τορὸς αὐτὸν 2] , 44, 93. πρὸς 

ἸἸωαξ ϑίαν. Οἰἶζγορ. παραγενέσϑαι}] α 44. ελϑειν ρος αὐτὸν 

γ4. ϑίαν. Οὗτος. πταραγινεσϑαι 247. ἐλθεῖν Ατῃν. 1. Αγῆν, Ἐά, 

Οεοτνς. δ[αν, Μοίᾳ. 
ΧΧΧ. ᾿Αξεσσαλὼμ 191 119. ᾿Αδεσσαλὼμ πρὸς τὲς παῖδας 

αὐτῷὲ} προς τοὺς τταιδὰς αὐῇε Αξεσσαλωμ 11, ςς», 64, 244. Αἴεχ. 

Ὡρὸς τὸς παῖδας αὐτῷ τρος τες δαλες αὐτὰ 82, 93,) τοϑ. (ΟΠ. 

Ἴδετε] ἰδέτε δὴ 29, 44ν 64, 71» 74. 92. 98, τού; 1109, 120, 123, 1.34» 

144, τεϑς 236, 243, 244. ΑἸ4, Οαι. ΝΊς. ιδεται δὴ 244. ἴδεται δεὶ 

(ἤο) 24ς.-. ἴδετε ὑμεῖς 8ϊιαν. Οὗἶτορ. ἢ μερὶς] εἰ μερὶς ΠΠ. λη 

247. τὴν μερίδα ϑ8ῖαν. Οἰἶτορ. ἡ μερὶς---κριϑαὶ] τὸν κλῆρον τῇ 

ἀγρδ τὰ Ἰωὰδ πλήρην κριϑῶν' ἐγγύς ἔρι παρώ μοι Ατη!. τ. Ατχῃ. Ε΄, 

ἐν ἀγρῳ-ἔχόμενα μου] ἡ ἐχομενη ἡμῶν εν ἄγρῶ του Ιωαξ το, 82, 93» 

1τοϑ. ἦν ὠγρῷ τῇ α 6, 246. ται ώγρξ τὰ 8ῖαν, Οἰἶΐγορ. ἐν 

ἀγρῷ τῷ ᾿Ιωὰ6] Ιωαξ ἐν αγρω 245. ἐχόμενώ με} ἐχομενῶ μοι 247. 

ἐγγύς με 8ϊΔν. καὶ αὐτῷ ἐκεῖ ] αὐτῷ ἐκεῖ δῖαν. Μοίᾳ. ἐκεῖ κρι- 

ϑα)]-Ὑτ. 11, ςς, 247. Αἰἴεχ. κριϑαν εσιὶ 1Π, ἐκεῖ κριδὲ 242. 

πορεύεσε) -Ἐ καὶ ἐδετε 10. πορευϑητε δὴ και ιδετε 82, 93,9 108. 

. 342. τορευϑῆτε δὴ Οοἴηρί. καὶ ἐμπρήσαζε] α καὶ Απῃ, Ἐά. 

ἐμπρήσατε αὐτὴν] ἐμάρησαϊε αυτα τὸ. ἐμπυρίσατεαντας 8. ενάνρι: 
σατε αὐΐας 93. ἐμπυρισατε αὐἶα τοϑ. (οπηρ!. ἐμπρισατε αντὴν 442: 
καὶ ἐνέπρησαν] -Ἑ αὐτας 11, τοϑ, 247. (ΑἸεχ. ἱπῖεγ ὕυηςο8.) -Ἐ αὐῇην 

719) 029 120, 123» 134, 144)η216. (ἰδ. Νῖο. καὶ ἐνεπυρισαν αὐτὰς 82) 

93. Οομρῖ. καὶ ἐνπρισαν αὐὔην τοό. κα 1:8. καὶ ἐνεπρισαν 24ς- 

Ρτδτηΐττ. καὶ ἐπορεύονἶο Οεοτρ. καὶ πορευόμενοι ἐνέπρησαν ϑῖαν. Οἰΐξτορ, 

καὶ ἐνέπρησαν δίς. δὰ ἤπ. οοπ|.} καὶ ἐποίησαν 5τως, τοὶ! 4115 ΟΠλ 8, 

44. οἱ παῖδες] οἱ δελοι ΧΙ, 20, 71, 82, 93, 98, τού, τοϑ, ι1τ9, 120. 
134) 144) 236, 24ς, 246. Οοπρὶ. (αἵ. Νίς. οἱ παῖδες ᾿Αβδεσσα- 
λὼμ τὴν μερίδα] τὴν μεριδα αὐῖου ον ὄσλοι Αδεσαλωμ' εν τυρι 74: 

λα 58. αὐΐην ἐν τυρὶ 242. τὴν μερίδα τ} εν πυρι τὴν μεριδα Ιωαβ 
19, 82, 93. 108. (πρὶ. τὴν μεριδα Ιωαῦ εν πυρι ζ5, ςς, 64, 92, 98; 
110) 120, 123») 1347) 144. 2369. 243), 244, 244ς. ΑΙά. (καῖ. Νῖὶς. δ[αν.: 

Ἔ ἐν τυρι γ1, τού, 246. τὸν χλῆρον Αττι. 1. Αγηι. Εά. τὸν κλῆρον 

ἸΙωὰξ ἐν τυυρί εοτσ. καὶ ταραγινονΊαι} καὶ τσαρεγενοῦτο 74, τ2ο,, 
134) 144) 236, 242. (δῖ. Νὶς. ἦλθον Θεοῦ. καὶ παραγίνον- 
ται ὅς. δὰ ἤη. Τςοπ).}] α 71) τού. (οηρί. Ἐὲ νεπίεπίσς μεγυὶ ϑοαῦ, 
δε νοβίνεμης (ιδ, ἀϊκεγιπὶ : ϑδμοζεπάενγμπι ψτοὶ “δ(αίοσι ρατγίεε 

αρτὶ ἱρπὶ, Ὑεῖ. 11. εχ Μ58. (τ. πη. 12. οἱ δάλοι Ἰωὰθ] οι ϑελοι 

Αξεσσαλωμ Ιωαξ 242. οἱ παιδὲς Ιωαδ 2447. τωρὸς αὐτὸν] πρὸς 
τὸν ᾿Ιωὰξ 8[αν. Οἰἶτος. διεῤρηχότες} διερρωχοτες 44ς. διερρωγο- 

τες 246. καὶ διέῤῥηξαν Οεος. τῶ ἱμάτια αὐτῶν] τὰ ᾿ματια εαν- 
τῶν ςς. ΑΙεχ. τὸς χιτωνας αὐΐων ς6, 246. καὶ εἶπον] και εἰπᾶν 
11, ΧΙ, 29, ἐς, 64) 120. 134») 1445) 236, 242, 2445) 24ς, 246, 247. 

Αἰεχ. (δὲ. Νῖς. χαὶ λεγέσιν 82, 93, 108. καὶ Οεογρ. -Ἐ πρὸς αὖ- 

τὸν δῖαν. Οἷἶτοςσ. Ἐνεπύρισαν] ἐνέπρησαν (ῆς σοπι. ἴδᾳ. 29, 74, 98, 
120, 1347) 144) 148, 242, 243, 246. ΑἸ]ά. (αι. ΝΙς.) 123. ενεπρισαν 
(ς6. ἄς ςοπι. ἴε4.)} 24ς. οἱ ϑέλοι 25] οἱ παιδὲς ςς. τὴν με 
οἴδα 29} τὴν μεριδα σε 74. δῖαν. τὸν κλῆρον (ῆς οοπι, [2η.) Αγαι. 1. 
Αττη. ἘΔ. τὴν μερίδα τὰ τόπε σε Οεοτρ. ᾿ 

ΧΧΧΙ. Καὶ ανέςη] καὶ ἀναςὰς δῖαν. Οἴἶορ. καὶ ἦλϑε] καὶ 
ἐπορευϑὴ το, 82) 93, 1ο8. (οπιρί. ἔπε καὶ ϑίαν. Οἷἶτορ.0 τορὸς 
᾿Αξεσσαλὼμ] τρος τον Αξεσσαλωμ τού, :ς8. εἰς τὸν οἶκον] -Ε αὖυ- 
τα 247. ϑιαν. Οἴτζορ. εἶπεν) εἰπᾶν 20. ἐνεπύρισαν) ἐνεπρησαν 

44. εἐνεπρισαν 71) τοό. ἐνεπύρισαν οἱ τραῖδές σε) οι παιδες σὰ ενε- 
πυρισαν ςς» 64, 244. οἱ τταῖϑδές σε] οἱ δδλοι σου 19, 82, 93, 108, 
123. Οὐρὶ. τὴν μερίϑα τὴν ἐμὴν] τον αγρον μσὺ το, 82,93, 108. 
Ο(ὐοιρρὶ. ᾿ 

ΧΧΧΊΙ. πρὸς Ἰωὰδ] 44. Ἰδὲ] α Απη. 1. Αἄττπ. 4. πρὸς 
σὲ] -Ἐ απαξ και δις 1 ς8. λέγων 13] λεγοντα απαξ καὶ δὲς το. 
Ἑ απαΐξ και δὶς 82, το. απαΐ καὶ δὶς 93. καὶ λέγω Απη. τ. 
Ατπι. Εά. ἯΗκε ὧδε] ταραγένου δὴ 19, 82, τοβ. (οπιρί. τσαρα- 
γενξ οὐ δὴ (ῃ5) 9,ς. καὶ ἀποςελῶ] ὁπως ἀποςέλω 19, τοϑ. Οοπιρὶ. 
οπὼς ἀποςειλω 82, 93. αὶ καὶ Ατ. τ. Αστ. Εά. λέγων 29] λε- 

γοντα 105) 82) 93» 108. Οὐπρὶ. λέγειν. 246. Αγηι. 1. Ατπη. Ἐά. 

Ἱνατί ἦλθον] ινα τι παρεγενομὴν 19, 82, 93» 108. (οπιρί. ἐκ Γεδ- 
σέρ] ἐκ Γέσειρ ΧΙ. ἐκ Γ ἐσσειρ 19. εκ Γεσσερ τό. εχ Γεσὴρ 148. 

ἐκ Γεϑσόρ Αττῃ. τ. ἐξ εϑσέρ Οοον. ἀγαϑόν μοι ἦν] καλον ἥν 
μοι τ9, 82, τοϑ. Οοπιρί. καλὸν μοι 93. καλον μοι ἦν 247. εἶναι 
ἐκεῖ} τὰ ετὶ εἰναι μὲ ἔχει ΧΙ, 29) 529 ςὅ, 71, 74, 98, τού, 119, 144 

τ.8, 236, 243») 245. ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. ἄς, ἄπε ετι, 19) 82) 92, 

93. 108, 123» 134. Οὐρὶ. ἔς, ἤπε τα, 44) 246. ἔς, ουπὶ ἡνᾶι ῬγῸ 

εἰναι) τδο. Τῇῃ ετὶ εἰναι ἔχεὶ ᾿ς. τὰ εἰναι μὲ ετῖ ἔχέε 64) 247. τὸ εἰ- 
νᾶ! μὲ ἔχει 242. εἰ ετί μὴν ἔχει 244- τὰ ἔτι εἶναι με ἔτι ἱκεῖ ΑἸά. 
ἔτι ἐκεῖ εἶναι Ασα. τ. Ασα. Ἐά. εἰ ἢς ἔεγε δῖδν. καὶ νῦν ἰδὲ] καὶ 
γῦν τί ἰδὲ ϑαν. Οἶτοςσ. καὶ νῦν ἰδὲ---οὐκ εἶδον] καὶ νυν οἰψομιαι δὴ 



ΒΑΣΙΔΈΙΩΝ Β. 

μω ρῷ .ς 3 φ9 Ν,., 9 , ," ΄ ν᾿ 

καὶ γῦν ἰδὲ τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως οὐχ εἶδον" εἶ δὲ ἐςιν ἐν ἐμοὶ ἀδικία, καὶ ϑανάτωσόν με. 
΄ » "Ὁ .Σ» “1, ν. » Ζ΄ 

Καὶ εἰσῆλθεν Ἰωὰξ πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ ἀπήγί[ειλεν αὐτῷ" καὶ ἐχάλεσε τον ᾿Αδεσσαλώμ' καὶ 
“"ο ἴω δ Ἂ .ϑΞ.Ν ᾽’ ϑροδΝ».οι Ἅ ,᾿ 

εἰσῆλϑε πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ππροσεκύνησεν αὐτῷ, χαὶ ἔπεσε ἐπὶ πρόσωπον αὐτϑ ἐπὶ τὴν γῆν, 
ἃς “᾿οωῊ, ΄ ρ ᾿ ; 7 ΄- 4 ς β λ ἃ, Ἁ ᾿Αξε ; ΄ 

καὶ χατὰ πρόσωπον τῇ βασιλέως" καὶ χατεφίλησεν ὁ βασιλεὺς τὸν Αξεσσαλῶμ. 

᾿ ἜΝΟΩ ᾽ "». 9 ". ὦκα ν»7κ“ ΝΝ ΄ 

ΚΑῚ ἐγένετο μετὰ ταῦτα χαὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ᾿Αξεσσαλωμ ἄρματα, καὶ ἱππδς, χαὶ “φεντήχοντα 
7  “ὸ 9 ΝΝ ἂν Ξ»-΄"Χκ ρ φΦ ΓΣ ΤῸ 

ἄνδρας παρατρέχειν ἔμπροσθεν αὐτῆ, Καὶ ὥρϑρισεν ᾿Αδεσσαλωμ, χαὶ ἐξὴ ἀγα χεῖρα τῆς ὁδὲ 
ρ») 9 ρω. ἃ Ἃ ΄ [4 9 ΄ Ν, »,.» 

τῆς πύλης" χαὶ ἐγένετο πτᾶς ἀνὴρ ᾧ ἐγένετο χρίσις, ἦλθε πρὸς τὸν βασιλέα εἰς χρίσιν, καὶ ἐξό- 
ν ὃδ})ὲερν»ν » Ἁ μἋν»ν»ν 9. Ὁ 3 ΄ 4 Ν ἘΜᾺΝ ν ΨῬ Φ ω 

σε ρος ἄυτον Αξεσσαλωμ, χαὶ ἔλεγεν αὕτῳ, Εχ ποίας πόλεως σὺ εἰ: χῶϊ εἰπΈν, Εχ μιὰς 
“ 2 Ν ε ρ΄ Ἁ, -- Ν ὃὃ8ὃε͵ν"» ες 23 ξ ᾿ Ἰδὲ «ε λό ἱς 9 ." ἃ, 

φυλῶν Ισραηλ ὃ δδλός σε. Καὶ εἶπε προς αὑτὸν ὁ Λοεσσαλωμ, 108 οἱ λόγοι σου ἄγαϑοι χαὶ 

εὔκολοι, χαὶ ὁ ἀχέων οὐκ ἔςι σοι παρὰ τοῦ βασιλξως. Καὶ εἶπεν ᾿Αδεσσαλὼμ, Τίς με κατα- 
Ἵ ὴν ἐν. τῇ γῆ, χαὶ ἐπ᾿ ἐμὲ ἐλεύ χς ἀγὴρ ᾧ ἐᾶν ἢ ἀντιλογία χαὶ χρίσις, χαὶ ὃ φησεῖ ΧρΙΤῊν εν, τῇ γὙ. Χαὶ ἐπ ἐμὲ ελευσεται “σὰς ἀγὴρ ὦ ἢ 7: βισίς, Χαϊ 01» 

τὸ Ὡροσωπὸν του βασιλέως 19, 82, 93» το8. ἤς, οδίχιε τὸ, (οπιρὶ. 
ὁτι οὐκ εἰδὸν τὸ προσώπον του βασιλεως 247. καὶ νῦν ἰδὲ οὐκ εἶδον τὸ 
πρόσωπον τοῦ βασιλέως Αἰεκ. ἢ οὐκ ἰδεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως 
χη. 1. πῃ. ἘΔ. οὐκ εἶδον] οὐκ εἰδέω 5Ιαν. Οἷἶτορ. εἰ δέ ἐριν] 

καὶ εἰ ἐς!» 19, 82, 93) 1οβ. (οπ)Ρ]. κα ἐξὶν 74. εἰ δέ ἔξιν ἐν ἐμοὶ 
ἀδικία] καὶ εἰ ἀδικία τις ἢ ἐν ἐμοὶ Αὐτη. :. Απῃ, Ἐή. ἐν ἐμοὶ ἀδι- 

κία] αν 11]. αδικια ἐν ἐμοι 247. καὶ ϑανάτωσόν με] και ϑανα- 
τωϑησομαι το, 20, ζ2,.92, 93,98, 1Ο8, 110, 123) 144.) 18, 242, 243) 
244ς. (ομΡὶ. Οὐαί. Νίς. κα κἂι 44) 247. Αι. :. Αὐῃ, ἙἘὰ. Οεογρ. 

δῖαν. ϑανατωθησομαι 82, 236. 
ΧΧΧΠΙ. Καὶ εἰσῆλϑεν] καὶ ἐπορευϑὴ 19, 82, 93) 1το8. Οοπηρὶ. 

᾿ καὶ ὠπήγγειλιν αὐτῷ] ργατοῖττ. καὶ προσεκύνησεν αντω καὶ ἔπεσεν ἐπὶ 
Ὡροσωπὸν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γὴν ἐνωπιον τε βασιλέως τθ6. ἀπήγί[ειλεν] 
Φινη γγειλὲν ςζ, 123, 247. ΑΪοχ. τὸν ̓Αδεσσαλὼμ 19] α τὸν 44, 
1ού, 134) 144. διδεῖ τὸν ἴῃ οἰατδῶς, τηΐηοσε Αἰεχ. εἰσῆλϑε] ηλϑὲε 
247. ἐπὶ πρόσωπον αὐτῷ} α αὐτα 93. ἐπὶ πρόσωπον αὐτῷ ΑἸοχ. 

᾿ φροσώπῳ δῖαν. Οἰἶζεορ. προσώπῳ αὐτῇ 8ῖαν. ΝΙοίβ. ἐπὶ τὴν γῆν] 
α Αππ. 1. αἰΐψυθ. Αγαι. Εά. ᾿εἰς γὴν 8 (οὐή, ϑεγρί. καὶ κατῶ] 
α χαὶ ΧΙ, ςς, ςό, 64) 745 98, τού, 110, 120, 123» 134) 1449) 1.8, 416, 

343, 343ν344,247. ΑἸά. (αἱ. Νίς, καὶ κατὰ πρόσωπον τῇ βασι- 
λέως] καὶ τοροσεκυνησεν αὐΐω ἐνωπιον τε βασιλεώς 19. κα 44. ενωπιον 
τὸ βασιλεὼς 82, 93, το8. Οοπιρὶ. Απη. τ. αἰϊἴχυς. Αγην. Εά. ἔς, ἔπε 
διθςουϊο, 8 (ράή. δεγρὶ!. ἐνώπιον προσώπα τοῦ βασιλέως Θεοτρ. πρὸ 
περοσώπε τοῦ βασιλέως δϑίαν. ὁ βασιλεὺς τὸν ᾿Αδεσσαλώμ!} αὐῇον ο 
βασιλευς 44. 

1. Καὶ ἐγίψετο] καὶ ἐγένετο 24). καὶ ἐποίηξεν] αὶ καὶ 247. 
ἐποίησεν δια. αὦ ἄπ. ςοπι.] “4 εγαίοη γεεὶρ βδὲ ξασγωα, εὲ Ἔπίος, δὲ οἶτος 
φυΐηφναρς ἑπία, φαὶ ργαγοαγγεγσαξ πίε πε, ΑἸΩΡτ. ἑἱαυτῷ] αὐτῳ ΧΙ, 

(ςς. οοττ. εαυτω ΔΡ 4]. πι.) 93, τού; 1523) 24ς, 247. αὐτῷ ΑἸεχ, 
α Αγ. :. Απηῃ. Ἐά. ᾿Αδεσσαλὼμ!]} ο βασιλεὺς 44. ῥγαπιϊτῖ. αὐ- 
τὸς Οὐ ογρ. ἅρμαῖα. καὶ ἵππες] ὥρμιαῖα καὶ ὅπλα καὶ ἵππες συνή- 

γαγε 8ϊαν. Οἴτοβ. ἵππες] ἱπποῖς ΧΙ, 20, 44, ζῶ, ςς, τό, 64, (γι. 
ὃς νἱάστιγ.) γ4.).92, 98, τού, τοϑ, 110.) 120, 123, 134) 1449 1.8, 2236, 
342, 343, 24ς, 246. (οπιρ!. ΑἸὰ. (αι. Νίς. . τουντήκοντα ἄνδρας] 
ἕκατὸν ανδρας 246.Ὁοὸι παρατρέχειν] πρρτρέχειν ΧΙ, «6, 98, 110, 18, 

.243,) 8246. Ὡροτρεχονΐας το, 44) ς2, 71, 74) 82) 92, 93, τού, 120, 
123) 134) 1445 236, 242. (ομρὶ. (δῖ. Νῖς. προτρεέχει 29. παρα- 

τρέχοντας τοϑ. ᾿ τροσ]ρεχὴν (ἄς) 424ς. τρέχοντας δῖαν. πταρα- 
τρέχ, ἔμπρ. αὐτξ] ῥομφαιοφόρους ἔμιπροσϑεν αὐτῷ Ατῃ. 1. ἔμπρο- 
σϑεν αὐτῷ} προ τροσωπε αντὰ το, 82, 93, τοϑ. Οοηνρὶϊ. ἐμπροσϑεν 
αὐτῶ 24ς. 

ἢ, ὥρδϑρισιν] ὠρϑριζεν ΧΙ, 82, ττ0, 148, 246. Λιγρεῦαι ἀϊμεκὼ 
Ἀπηδγ. ἀνέφη τοχρωξ ϑίαν. σιᾶμε εοημγρεης Ϊς. καὶ ἔρη] και 
ανίδη ςς. χαὶ ἐζῆσαν γ1. καὶ ἀνεζὴ 246. ἔςη---τῆς τουλῆς] εφι- 
φᾶτο ἐπι τὴς οδς τῆς πυλης 19, 81) 93; τοΒ, Οομρ!. Μαδα! απο ρον- 
ἴαπε ἱπ οἷα Ατὴθτ. ἀνὰ χεῖρα) ανα με κ πὶ ([ςτῖρτητα ἀδροτῖῖ : ἔοτῖς 
ἐτοῖ μεσον.) γ4. ἀνὼ χεῖρα--τῆς πύλης] ἐν ὁδῷ. πρὸ τῆς πύλης 
Ἄχσω. τ. τσαρῶ. [ΣῚ ὁδῷ τῆς “πύλης Ἄχ. ἘΔ. ϑῖιν. τῆς ὁδ5} Λ Τῆς 
247). καὶ ἐγένετο] καὶ ἦν 19, 85, 93,) τοϑ. Οοπιρὶ, καὶ ΕΎΙΨΕΤΟ 
δξ,) 902, τι, 1.8. -ἢ μέ ταυτὰ 242. καὶ ἐγένετο ὅτ. τὰ βη. 
Φ081.} (εἰ Αἱ φκεπι αἀοενεϊε ταγὶς ἡμάϊοῖα. φιαστδαδορα, ἀρεεώοδαι ἐηρῃ, α1- 
ας) Ἐκ φμα εἰὐίαίε ἐν πα ἢ Κοβοπάεδαϊξ ἰδ: Ἐπ πη ἐγἱδμ μη ε 
γι δεδες ζγγαεὶ συ ἐμες. Ἀτηδσ. ᾧ ἐγένετο] ῳ εγινέϊο ΧΙ, 82, 119. 
134, 1447.342. ὡς ΕΎΙΨΕΤῸ 44) 71. ὡς φγενῆοιιοό, ἤλϑε] ἡρχετο 
λθ. χαι πβλβεῖο. 82) 93, 247. Οριηρί. καὶ πρχονφὸ τοῦ. ργαζηξι. 

καὶ 153. ἐλϑεῖν Απῇ. τ. πῃ. Ἐά. εἰς κρίσιν] εἰς κριμα το, 8, 
93. τοῦ. καὶ ἐδόησε] και εἐδοα 447). κα καὶ Απη. Ἐὰά. καὶ ἐδό 
ἡσε πρὸς αὐτὸν] καὶ ἐκάλει! αὐὖον το, 82, 93, το8. (ὐοπηρὶ. α πρὸς αὖ- 

σὸν ΑπΏ. 1. τρὸς αὐτὸν ᾿Αδεσσαλὼμ) Αδεσσαλωμ προς αὐτὸν 
547. ΑΙεχ. 

γ4,) 02) 098, τού, 120, 134, 144) τςθ, “36, 242, 24ς, 446. ΑἸά. Οἱκῖ, 

Νῖς. καὶ εἰπεν προς αὖον 64. καὶ λέγει αὐτῷ Ατη!. 1. σὺ εὖ 
Τι. 64) 93» 1ο8, 123. Οοπιρὶ. ΑἸεχ, καὶ εἶπεν] -[- ο ανηρ 44, 64, 
στ 74) 92, τού, 119»), 1:20, 123) 1345 144) 244,)24ς. ΑἸά. Αἰοχ. Οἱδῖ. 

Νῖς. καὶ απεκχρινᾶτο ο ἀφηρ καὶ ἐλεγέν 82, 93) 1τοϑ. ΟΟΤΊΡΙ. α 1ς8. 

καὶ εἶπεν αὐτὼ 0 ἀνὴρ 236, 242. Θεοῖς. δἰαν. καὶ ελεγὲν ἀνὴρ 247. 
Αἰτη. Ἐά. ἘἘκ μιᾶς φυλῶν] εκ μιᾶς φυλῆς ΧΙ, 29» 44, ς(, τό, ὅᾳ, 
γ1, 74) 92, 08, τού, 1195) 120, 134) 144) 1ς8, “6, 442, 244. ΑΙά, 

(αι. Νίς. δῖαν. Οὐἶγορ. ἐκ μιᾶς τῶν φυλῶν 82, 93» 1ο8. Οοπρί. ἐκ 
μιᾶς ἀπὸ τῶν φυλῶν Αττη. τ. Αττη. ἘΔ. ᾿Ισραὴλ] ρῥταιῖηϊῖ. τῷ 82, 
93. τοβ. ΟοπιρΙ. ὁ ϑᾶλός σε] ἐρὶ δελός σε ἴεχ Οοαά. ϑετεῖ. ἐγὼ 
ὁ δαλός σε ϑῖδν. Οἴτορ. 

11. εξ ἰοΐυπὶ σοιησηᾶ 547. Καὶ εἶπε] καὶ ἐλέγεν (ῆς οοπ|. 
ζε4ᾳ.) 85, 93, τοϑ. Οοπρ. Καὶ εἶπε--᾿Αξεσσαλὼμ] (Κοξτνεῤαι) 
Αδεζαίοα Ατοῦτ. πρὸς αὐτὸν] 44. τὩρὸς αὐτὸν ὁ ̓ Αδεσσαλὼμ] 
Αξεσσαλωμ Ὡρος αὐἴον 44ς. 
τού, 123) 1347) 144) 242, 244. Οοπρὶ. ΑΙά. Αἴοχ. (ας. Νὶς. Ἰδὲ 
οἱ λόγοι 55] ὑεγόα ἐμα Ατιδ. δὲ οἱ λόγοι σε---᾿Αβεσσαλὼμ ἱπ 
ΟΠ, ἴ64.} α οὔπι ἰηϊοιτηοὰ, 245. Ἰδὲ οἱ λόγοι σαε---καϊαςήσει κρι- 
τὴν ἴῃ ςοιῃ. ἴε4.] Οἱ λόγοι σου καλοὶ, καὶ οὐκ ἕξιν ὃ ἀκεσόμενός σου, 
καὶ δικαιώσας σε. τίς με ποιήσει ἄρχοντα ; Οοπίξιις, Αροῖς 110. νἱ, 
οᾶρ. Φ. ὄὥγαϑοὶ] καλοι 19, 44) 82, 93, 1το8. Οοπρί. ὠγαϑοὶ εἰσὶ 
Ἀπη. 1. πη. Ἐἀά. ἀγαϑοὶ καὶ εὔκολοι] ὀοπα βιπὶ εἰ ἀϊγεῆα ΑτλδΥ. 
καὶ εὔκολοι] καὶ καλοι ΧΙ]. καὶ κατευϑυνοίϊες 19, 82, 93» 108. 

Οὐρὶ. κα καὶ Οεοις. καὶ ὁ ἀκέων] καὶ ο ἀκδὼν σε ΧΙ. καιο 

ἀχδσομενος 19, 825 93. 108. (ομρὶ. κα ὁ 44, 74) τού, 134) 144, “36, 

242, 246. καὶ ἀκέων [σε] Αἰεχ. καὶ ὃς ἀκέσῃ Αττι. τ. δἰίαυς ἴΔη- 
[ΠῚ ΠῸΠ Ομηη65. Ατπη. Εά. αλλ᾽ ὁ ἀκέων αὐτὰς Οεογρ. δ8ϊαν. Οἴἶτοῤ. 
καὶ ὁ ἀκέων ὅτε. δὰ ἔπ. ςοπκ. Εὲ φωὶΐ 16 σνήϊαὶ, ποπ εΠ μδὲ ἄαἱπὶ ἃ 

γέρε. Ατοῦγ. καὶ ὃ ἀκόων ἔγαι σε, παρὰ τοῦ βασιλέως οὐκ ἔς! τις 
Οοάεχ υπὺδ δεγρὶϊ. ἐκ ἔς!] εχ νπαρχει 109, 82, 93, 1οβ. (οιῃρὶ. 
ἐκ ἔξι σοι] μαρεῖ σοι 'π οματαθς, τηΐποτε Αἰεχ.Ό ταρῶὼ τοῦ βασι- 
λίως} παρα τω βασιλει 4452. 

ΙΝ. Καὶ εἶπεν] καὶ ἔλεγεν τθ. εἶπεν ᾿Αδεσσαλὼμ] α 44. ὦ- 
πεν αὐοις γ)γ4. ᾿Αδεσσαλὼμ] ο βασιλεὺς ρπιο : ροΐξεᾶ (οΥΓ. δ αἱ, 
τη. τοῦ. Τίς με καταςήσει] ἐᾶν τις καΐαςη 247. τίς κατέγησέ με 
Αγη). 1. Ἄσπι. ἙΕὰ. Τίς με καταςήσει δεο. δὰ ἔπ. Τοπι.] Οκίς 
εοη έκεῖ πῆς γα ίεοηε, οἰ φαΐ χεΐς σαὶ σὲ νεμὶδί, ομίσωαφμὸ ἔμεν ἡμά ἰοἴμσε 

(πεειατίμσε) ἠβύβεαδο ἡδίω ἢ Αὐλθσ. με καταςήσει] καΐαςησὴ 
μὲ 93. ὙΓ. τοϑ. Οοπιρὶ. ΟΠ τγίοίς. νἱ. 549. κριτὴν] ἐν κρισει 
247. εἰς κριτὴν Θεογρ. ἐν τῇ γῆ] ἐπὶ τῆς γῆς ἐπι τὸν Ἰσραὴλ 84, 
93» τοϑ. ΟΡ]. ἐπὶ τὴς γῆς 123. ΟΒτγ(οἵξ. ἰος. οἱϊ. Αὐτῃ. 1. ΑΥπὶ. 
Ἑὰ, αεοσς. - ἐπὶ Ἰσραὴλ ϑίαν. ΟΥἶγορ. καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ] καὶ ἐπ᾽ ἐμῷ, 
εὐπὶ καὶ ἴῃ οἰιλγαξξ. ταϊποτε, Αἰεχ. καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ ἐλεύσεται] εἐλευσέϊαι 
ἐπ᾿ ἐμὲ 24). ἐλεύσεται] ελευσονται 93, τοϑ. ἐπελεύσεται ΑἸεχ, 
ἔρχεται. Απτη. 1. Ατη. Εὰ. ἔλθῃ ϑιαν. Οὗτος: πᾶς ἀνὴρ] τᾶς 
οὐνὴρ Ἰσραὴλ ϑίαν. Οὗτον. πᾶς ἀνὴρ---καὶ κρίσις] α οὐπὶ ἰητειτηο, 
247. ᾧ ἐάν] ὅ εαν 11. ὦ αν 24ς. ΟοπιρΙ. ᾧ ἐῶν ἢ] ὠ εᾶν γε" 
νηται το, τοϑ. ὃς (0) αν γενητῶι 84. ὦ ἂν γένηται 93. ὦ ἣν 196, 
Ασα, σ᾿. πῃ, Ἐά. α ἰὼν ἤ Θεό. ἔχων ϑίαν. ἀντιλογία καὶ 
»ρίσις] κρισὶς τθ, 84) 93) το8. αγτιλογιᾶς καὶ Ἠρισιώς Φ4ς. ἐντ» 

καὶ ἔλεγιν αὐτῷ] καὶ εἴξεν ἀντω ΧΙ; 20, 44, ς6, 71, 

ὁ ᾿Αδεσσαλὼμ] λα ο ΧΙ, ὅ4, 93, 

ΚΕΦ. χιν, 



ἀνόδου των Σὰ ων. Νξυϑονωνης ον τς 

. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
κε. ΧΥ. 

χαιώσω αὐτὸν ; Καὶ ἐγένετο. ἐν τῷ ἐγγίζειν ἄνδρα τῇ προσχυνῆσαι ἀύτῳ, χαὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα ς. 

6 

11. 

12. 

,. σαλὼμ τὴν χαρδίαν ἀνδρῶν ᾿Ισραήλ. 

δικάσω 244. 

αὐτῶ, χαὶ ἐπελαμβάνετο αὐτῇ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Καὶ ἐποίησεν ᾿Αξεσσαλὼμ χατὰ τὸ ῥῆ- 
μὰ τᾶτο “σῳαντὶ Ἰσραὴλ τοῖς πταραγινομένοις εἰς χρίσιν πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ ἰδιοποιεῖτο ᾿Αξεσ- 

ν. ,. Ζ ΞΧΝ 7 ΄ 2. ᾿ ἯΝ ἐν 

Καὶ ἐγένετο ἀπὸ τέλους τεσσαραάχοντα ἐτῶν, ΧΑϊ εἶπεν 
9 Ν Ν Ν 42 ΄ 2 ᾽’ 2 

Αδεσσαλὼμ «πρὸς τὸν ππατέρα αὐτῇ, Πορεύσομαι δὴ, χαὶ ἀποτίσω τὰς εὐχάς μου, ἃς ηὐξάμην 
φ᾿ ’ὔ’ 3 ΄ [74 3 Ὅδς “᾿ ρ 3 ΄ τῷ Κυρίῳ ἐν Χεξδρών' “Οτι εὐχὴν ηὔξατο ὃ δθλός σὰ ἐν τῷ οἰκεῖν με ἐν Γεδσὲρ ἐν Συρίᾳ, λέγων, 

Ἐὰν ἐπιςρέφων ἐπιςρέψη με Κύριος εἰς ἹΙερεσαλὴμ, χαὶ λατρεύσω τῷ Κυρίῳ. 
ὁ βασιλεὺς, Βάδιζε εἰς εἰρήνην" καὶ ἀναςἃς ἐπορεύϑη εἰς Χεξρών. 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ 
Καὶ ἀπέςειλεν ᾿Αδεσσαλὼμ 

’ 2 ᾽ ρ 3 νν ρΦ 9. »ν»᾿ μο ρὼ 

χατασχύπους εν πάσαις φυλαῖς Ἰσραήλ, λέγων, Ἔν τῷ ἄχδσαι ὑμᾶς τὴν φωνὴν τῆς χερατίνης, 

χαὶ ἐρεῖτε, Βεδασίλευχε βασιλεὺς ᾿Αξεσσαλὼμ ἐν Χεβρών. Καὶ μετὰ ᾿Αξεσσαλὼμ ἐπορεύϑησαν 
Ψ», 2 ’ ρ᾿ “᾿ 

διαχόσιοι ἄνδρες ἐξ “᾿Ιερεσαλὴμ χλητοί". χαὶ ππορευόμενοι τῇ ἁπλότητι αὐτῶν, καὶ οὐχ ἔγνωσαν 
τᾶν ῥημα. 

λογία εἰς χρίσιν Αγῆ. 1. Ατηι Ἐά. κα καὶ Οεοτρ. 

σιν δῖαν. Οἶτορ. ἔς, οὐπι καὶ ρζὸ ἢ, δίαν. Μοί. 
αὐτόν] καὶ ἐποίησα αὐτῷ δικαίωμα Ατ. τ. Αγ). Εαὰ, 

ἀντιλογίαν ἢ κρί- 

καὶ δικαιώσω 
δικαιώσω] 

δικαιώσω αὐτόν] δικαιοσυνη αὐΐων (ρτϊπιαπι αὐτω, 
οοττ. τη. τος.) 242. δικαιώσω αὐτές ϑ8ϊαν. Οἴτορ. 

ΜΝ. ,ἼΤοι. σοπητ. (6. Καὶ ἐγένετο] και ἐγίνετο 82, τοϑ. Οοηηρὶ. 

ἐν τῷ ἐγγίζειν) ἐπὶ τὸ ὥροσαγειν 19. (μηρί. ἐπι τὰ προσάγειν 
82. ἐπὶ τῳ προ α γεν 108. ἐν τῷ ἐγγίζειν ἄνδρα] ὅν: ἀεεεάε- 

γεπΐ ΑΘΓ. ὅτε ἤγ[ιζεν ἃ νὴρ πρὸς τοῦτον ἄνδρα Αγηι. 1. ὅτε ἤγ[ιζε 

πρὸς αὐτὸν ἃ ἀνὴρ Αὐγὴ. Ἐά, εἴ ἢς ρΡιορεπηοάυπ) Οεοῦρ. 8ϊᾶν. Οἴἶζορ. 

ἐγγίζειν) προσαγειν 93. ἄνδρα] τὸν ανδρα 19) 82, 93» το8. (ΟΠ. 
τὸ τοροσχυνήσαι!] τῶ προσχυνειν 1. ΤῊ τροσκυνεῖν 82. 93» οϑ, τοϑ, 
123. ΟορΙ. τῷ προσκυνῆσαι αὐτῷ] αάδγαγε ἐμ Ατηθτ. εἰς προσ- 
κύνησιν ϑίαν. Οἴἶτορ. αὐτῷ] ἀὐῆοὺ 44, 74, τού, 120, 123» 134) 
144) τς8, 236, 242, 24ς. ΑἸΙά. (Αι. ΝΙς. καὶ ἐξέτεινε] α καὶ 44. 
Αγα. 1. Δ. Εἀ. καὶ εξετενε 247. καὶ ἐξέτεινε δες. δὰ ἤπ. σοπλ.} 
ἐχίεπάεη: τιᾶπες {μαά.) ἀρργελεπεῤα!, αἰφκε οὐτμίαφαμγ ἐος. Αὐλῦγ. 

χέρα αὐτῷ} χεῖρα αὐτῇ ΑἸοχ. καὶ ἐπελαμβάνετο αὐτῷ] αὶ 74. 

α καὶ Οεογρ. ἐπελαμθβάνετο]) κατεπελαμξάνετο 6... ΑΙα. κατε- 

λαμᾷξανετο 247. Αἰεκ. καεφίλησεν] κατεφιλέι 44) 715) 74) 82, 92) 
98. τού, 120, 123,» 134) 144,1 ς8, 242, 243. Οομηρὶ. Οαῖ. Νίς. καΊε- 

φιλη 93» 24, 247. 
ΨΙ. Καὶ ἐποίησεν] καὶ ἐποίει το, 82, 93, τοϑ, 1ς8. Οοιηρί. καὶ 

εἶπεν Αττι. 1. ᾿Αδεσσαλὼμ 19] ο βασιλεὺς 44. κατὰ τὸ ῥῆμα] 

χατὰ τᾶν ὅμα δῖαν. Οὗτορ. τοῦτο] κατὰ τοῦτο Ατηϊ. 1. Αἴπ|. 
ἙἘά. τοῖς τταραγινομένοις] τοις ἐρχομένοις 20, 98, 243. δῖαν. τοις 

τσαραγενοίκένοις 44, 123) 1ς8, 242. τῷ ἐλθόντι Ατπγ. 1. Ατῃ. Ἑά. 
᾿Αξεσσαλὼμ 25] ργατλίτε. ο τοΒβ. τὴν καρδιαν} τῆς καρδιας ΧΙ. 
καρδιας 19. τας καρδιας 29, 82, 93, 93, 1οϑ, 119.» 123, 245, 246. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. αν. εἰνδρῶν} νων ΧΙ, 29, 52, 92) 98, 236, 243, 
2446, 247. ΑἸά. (ὐεογρ. δ:᾽ν. ρυφιηϊι. ττάντων τῶν το, 82) 93» τοϑ. 

Οοπιρί. Αττο. 1. Απῇ. Εά. τῶν υἱων 123. (αἴ. Νὶς. Ἰσραήλ) τὰ 
Ἰσραὴλ 9 3». τοϑ. (οπιρὶ. 

ΝΙΙ1. απὸ τέλες] μετα τελὲς 247. ἀπὸ τῷ τελέσαι Ατηι. 1. 
Ατπι. Ἐά, ἀπὸ τέλες τεσσαράκοντα ἐτῶν) μετα τεσσαρᾶ ετὴ 10, 
82, 93, 108. μετὰ τεσσαράκοντα ἔτη ΟΟμΡΙ. τεσσαράκοντα )} 
τεσσάρων 64. τεσσαρα νἱγραϊλ τἰγδηϑῆχ. εἴ {υργαίοτιρι. ΔῸ ελά. π). δ΄. 

τού. φυαίμος Μετ. Αττηεη. εχ Ἑάϊτ, ΟΠΚδηὶ. 
τεσσαρὼν ἐτὴ τςδ. τεσσαραχοντὰ Ἡμέρων 247. 
Αἴ). Εά. δῖαν. Οἴἶγορ. 

τεσσαράκοντα ἐτῶν] 

καὶ εἶπεν] λέγει 
πρὸς τὸν ττατέρα αὖτ} προς τον βασιλεα, 

λεγων 82, 93» τοΒ. Οοπιρ. αὐτ] αὐτῷ ΑἸά. ΑΙεχ. Πορεύσο- 
μαι δὴ καὶ] α δὴ 93. τοορεύσομιαι Ατα. 1. πῃ. ΕἘὰ..- ἀἄποτίσω) 

αποδοσω τΗ. αἀποδωσω 85, 93, τοβ. (οΠΊρΡ]Ι. δίαν. Μοίᾳ. τληρώσω 

ϑῖδν. Οὗτος. ηὐξάμην] ευξαμὴν 111, 120. 
Ψ11. Ὅτι εὐχὴν] α εὐχὴν 82. Ὅτι εὐχὴν ηὔξατο] ἃ ἃς εὐχὰς 

τὔξατο δῖαν. Οἴτορ. ηὔξατο] εὐξατο 44, 120,3.36.5ὉἩ ὁ δλός σε] 

“Ἢ ὅτος ϑίαν. Οἰἶτορ. ἐν τῷ οἰκεῖν με} ὁτε ἐχαϑήμην 10, 85, 93) 
1οϑ. Οοπιρὶ. ὡς ἤμην Ατη!. 1. Αγπλ. Εά. α 5[αν. Οἰἴτορ. ὡς ἔζην 
δῖαν. Μοῖᾳᾷ. ἐν Γεδσὲρ) εἰς Γεέσσειρ 19, 82, 1ο8. εἰς Γεσσὲρ 
Οὐοπιρὶ. Γεόσὰρ) Γεσσαρ τ6ό. Γεῶσερ 71) 144) 245. Γεῶῦσιρ τς8. 
Γεσὲρ Ατπι. 1. Αγηι. Ἑά. Γεδσὲρ δίαν. Οἷἶτος. ἐν Συρίᾳ] ἐν Συ- 
ῥέια, 93. τῆς Συρίας ϑίαν. ᾿Εὰν ἐπιςρέφων] αν ἐπιςρέφων 74. 
ἐπιςρέφων α 445) ς2, 236, 2425 247. (αἵ. Νίς. ἐπιςρέψη] ἐπιςρεέψει 
93. 158, 242. ΑΙεχ. ΚΕΚύριος]) ο Κυριος 445 64» 74) τού, 123» 134, 
436. Οοτηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (δι. Νῖςο. Κύυριε τοϑ. καὶ λατρεύσω] 
α καὶ Ατη), χ. Αγ. Εάὰ, τῷ Κυρίῳ] Ἔ ἐν Χεδρων 19, 82) 93, 1οϑ8. 

γο:. 11. 

Καὶ ἀπέςειλεν ᾿Αδεσσαλὼμ τῷ ᾿Αχιτόφελ τῷ Θεχωνὶ σύμξϑλον Δαυὶδ ἐχ τῆς τό- 

Ἔ ἐν Χευρων τ ς8. ᾿ 
ΙΧ. εἶπεν αὐτῷ] καυτώ 242. ὃ βασιλεὺς} α ὁ Ξοπιρ! Βά- 

διζε} τορεύε (οπιρὶ. Βαδιξε εἰ εἰς εἰρήνην] ὥορευξ υγιαινων το, 85, 
93. 108. εἰς εἰρήνην] μετ᾽ εἰρήνης δῖαν. ἄναςας ἐπορεύθη] ἀνες 

καὶ ὠχέτο Αδισσαλων 19, ὥς, πἰῇ Αξεσσαλωμ, 82, 93, τοβ. ΟοπηΡΙ. 
ἀὠνέςη ἐπορεύϑη Οτογξ. εἰς Χεδρών} εν Χεξρων το, ςό, οϑ, 24» 
“46. 

Χ. ᾿Λδεσσαλὼμ 1] ὁ βασιλενς 242. καϊασκόπες] ἀγγέλους 
81αν, Οἴτορ. ἐν πάσαις φυλαῖς] ἐν τῦχσαις ταις φυλαις ΧΙ]. εἰς 

πάσας τὰς φυλᾶς 82, 93. 1οϑ. (ὐοϊηρί. διαθεῖ ἐν ἴ2 εἐμιγδέξ. πλΐποσε 

ΑΙοχ. ᾿Ισραὴλ] τε Ισραηλ 82, 93. Οομρρί. Ἔν τῷ ὠκδσαι!]) ὡς 

ἐᾶν ακεσαι ΧΙ]. ἄκᾶσαι ὑμᾶς] ακάσαι ἡμῖν 24ς. τὴν φωνὴν} 

λ 52. τῆς φωνῆς 64. 148, .344,.3240, 247. φωνὴς 82, 93. λα τὴν 1οϑ. 
ΟοιηρΙ. τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης) τὴν σάλπιγία τὴν κερατίνην 
ϑίαν. Οἰἶΐτγος. τῆς κερατίνης] της σαλπιγίος το. σαλπιγῖίος 85, 

93. 1οϑ. Οοπιρὶ. Ἐ σάλπιγίος Ατπ). 1. Ατιη. ΕἘά, ργξ πηι, τῆς 
σάλπιγίος ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐρεῖτε] α καὶ Αἴτη. τ. Αγ. Εὰ. τότε 
ἐρεῖτε Οεοτρ. βεξασίλευχε) ἐδασιλευσεν 247. Ῥγαρηιϊτῆ. ὅτι ΑΥΉ. 1. 
Ατπὶ. Ἑά. σδθοῦρ. ὅτι ἤδη βασιλεύες δῖαν. Οἴἶτορ. βασιλεὺς} 
λα 44) 64.) 715 74, 82, 93) τού, τοϑ, 120, 134) 144) 247. ὉΘΩΡΙ: ΑΙά. 
Αἰεχ. δῖαν. Οἰτορ. ο βασιλεὺς 121, 243. 

ΧΙ. Καὶ μετὰ ᾿Αδεσσαλὼμ ἐπορεύθησαν] καὶ ἐπορευϑησαν μετα 
Αξεσσαλωμ ΧΙ, 29, τό, όᾳ, 71, 93. τού, τοϑ, 120, 121, 1ς8, 236, 
244, Ζ4ς. Οοπρὶ. ΑΙά. ὥς, πἰ Αδεσαλωμ, 44. 134) 144,42. ἐἰξ 
Ἱερεσαλὴμ] κα 98. Ατπι. σ. Απτη. Ἐά. εξ Ισραηλ 247. κλητοί ] 
ἐπίκλητοι 82, 935 1ιο8. Οοτηρί. καὶ πορευόμενοι] και ἐπορεύοντο 10, 
82, 93. 1τοϑ. (πρὶ. Αττῃ. 1. Αση. Ἐά. σεογρ. δἰαν. 
τι αὐτῶν] απλαςως 10, 82, 935) 108. ρΓαΡΠΪ τ. ἐν 74) 123) 247. ΑἸεχ. 
Οεοτρ. δῖαν. ἀπλότητι (οηρί. αὐτῶν] αὐτε 24ς. αὐτῶν ΑἸεχ. 
να Ἄπτη. 1. Αἰτη. Εά. . ἔγνωσαν τᾶν βῆμα] ἡδεισαν εὐϑυς ρημα το. 
ἡδεισαν εδὲν ρημα 82. ἔς, εἱῇ ε'ϑὲν, 93, το8. (οιηρί. 

ΧΙ. Καὶ ἀπέςειλεν] και ἐκάλεσεν 10. Καὶ ὠπέξειλεν ᾿Αδεσ- 
σαλὼμ τῷ ̓ Αχιτόφελ τῷ Θεκωνὶ σύμδελον Δαυὶδ] καὶ ὠπέξειλεν ᾿Αχι- 
τόφελ τὸν Γαλαμονίτην σύμξδαλον Δαυὶδ δῖαν. Μοῖᾷε.ἁ ᾿Αξεσσαλὼμ} 
Ἔ καὶ ἐκάλεσε 247. τῷ Αχιτόφελ) τον Ἀρχιτοφελ το. καὶ ἐκα- 
λεσεν Αχιτοφελ 44- ὥς, πη τὸν Αχιτοφελ, ς2,) 64, 71, 82, 935) 1ΌΒ, 

110, 120, 123» 134) 242, 2437 246. (ὐοπῃρὶ. ΑἸά. 8ϊαν. Οἴἶτοσ. ἔς, 

ἰῇ ᾿Αχιτόπελ, Αἴτῃ. 1- Ασπι. Ἐά. ἄς, ἰῇ ᾿Αχιτόδελ, Οδοῦρ. τὸν 

Αχιτοφελ ςς) 92; 244. τῷ ᾿Αχιτόφελ---Δαυὶδ] καὶ ἐκάλεσε τον 
Αχιτοφελ τὸν Γωλαμώναιον τὸν συμξελον τὸν Δαυιδ ΧΙς 144) 436, 

(αι. Νίς. ἔς, πῇ Αρχιτοφελ, 29. ἔς, π Γωλαμοναιον, τό, 54. 

ῇς, ηἰῆ Γολαμῶωναιον, το6. ἔς, πῆ Τωλαμωναιον (ςοτ. τη. τες. Γὼ- 
λαμωναιον) 121. ἔς; πῇ Γ ολαμώμαιον, 158. ἥς, πᾶ ΑχιτΊωφελ εἴ 

Τωλαμωναιον, 4ς. τῷ Θεκων!} τω Θεκωνες 1. τὸν Χελμωναιον 

19. τὸν Γωλαμωναιον 445 025) 120, 123,.134η)244. τὸν Γ οὁλαμοναᾶιον 

ξ2, 71. τὸν Γαλαμωναιον ξ, 64, 119. ΑἸὰ. τὸν Γελμωναιον 82,03, 
ιοβϑ. τὸν Γωλαμόναιον 98, 243. τὸν Γολαμωρᾶιον 242. τον Γολα- 

μώναιον 246. τῳ Σιλωναίῳ 247. τὸν Γελωναῖον Οοπιρ!. τῷ Γ Ῥω. 

ναίῳ ΑΙεχ. τὸν Θεχωνὶ Αττα. 1. Θεοῦ. α Αγ. Εά. τὸν Γ ἀλαμο- 

νίτην δῖαν. Οἴἶτορ. σύμξαλον] ργρεπηϊττ. τὸν 19, 44), 529 ς ς) τό, 64, 
γι) 82, 92. 93; 98) 108, 119) 120, 123», 134) 243) 2445» 246. (Οπ}ρ]. 

ΑΙ4. συμξολον 242. τῷ συμξελῳ 247. ΑΙεχ. Δαυὶδ] ργαηιῖτ, 
τα 98, 120, 134,242. ΑἸά. ἐκ τῆς πόλεως] ἐν πολει ς ς,) 244.) 247. 

ΑἸεχ. εν τῇ πολει 64. ἀπὸ τῆς τύλεως δ[Αν. ἐκ Γωλὼ] εκ Γω- 

λαμωνα ΧΙ. τῆς Γωλαμωνὰ 290, ς6, 92; τού, 120, 121») 1347}144. 

λ 44, 247. τῆς Γαλαμωνα 525 τι0) 236, 242. (αἵ. Νίς. εἰς Γωλα 
6Ε 

τῇ ἀπλότης 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

δές σα. 
“Σ. μ᾿ ρ᾿ φ᾿ 7 ΟΝ εν 

λεὺς ϑέχα γυναῖλας τῶν παλλαχῶὼν αὐτῇ φυλάσσειν Τὸν οἶκον. 
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πάντες οἱ παῖδες αὐτῇ πεζῇ, χαὶ ἔφησαν ἐν οἴχῳ τῷ μαχρᾶν. 

ΙΕ ᾧΦ. Χ ἦ 

τὸ ἐ ἃ ἐγ τῷ ϑυσιᾶ χόν' χαὶ ἐγένετο σύντριμμα ἰσχυρόν" χαὶ ὁ λαὸς ὁ “ λεως αὐτῷ ἐκ Τωλα ἐν τῷ συσιάζειν αὐτὸν" χαὶ ἐγένετο σ ΘΜΜ χὺρ : ᾿ ς ἢ πο- 

ρευόμενος χαὶ πολὺς μετὰ ᾿Αδεσσαλώμ. Καὶ παρεγένετο ἀπαγγέλλων πρὸς Δαυὶδ, λέγων, 13. 
' ᾽ “᾿ 2. “ 3 ΄ Ν  Ψ Ν “ ΝΗ “ 

Ἐγενήϑη ἡ καρδία ἀνδρῶν Ἰσραὴλ ὀπίσω ᾿Αξεσσαλώμ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ πᾶσι τοῖς “πΤαισὶν αὖ- τῷ. 
“ “,,ι͵͵ΨΣ ε ΄ Ν 7 “ » κ» ᾽ς, .- Ζ΄ Ν 

τῷ τοῖς μετ᾽ αὐτὰ τοῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ, ᾿Ανάςητε χαὶ φύγωμεν, ὁτι οὐχ ἐςιν ἡμῖν σωτηρίᾳ ἀπὸ 
᾽ὔ [Ὁ ρὃ 6 ., ΄ Ν, ᾽΄ὔ ε δ Ν.9 

προσώπε ᾿Αξεσσαλώμ' ταχύνατε τοῦ “πορευϑῆναι, ἵνα μὴ ταχύνη καὶ καϊαλάξῃ ἡμᾶς, καὶ ἐξω-. 
| 39...) εἰ Ὁ ΟΝ ΄. Ν ΄ Ν ΄ 2 ΄ ΄ ΔΨ ε »“ “ 

ομᾶτι μαχαίρας. Καὶ εἰπὸν οἱ σαι ῤ σῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς τὴν καχίαν, καὶ πατάξῃ τὴν Ὁ} εν το ίατι ΜΚ ΑΙ δος ἀρ ἢ ἴω; τῷ 15. 

βασιλέως πρὸς τὸν βασιλέα, Κατὰ πάντα ὁσα αἱρεῖται ὁ χύριος ἡμῶν ὁ βασιλεὺς, ἰδὲ οἱ παῖ- 

χεῖρα αὐτὰ παρῆγον» χαὶ ππᾶς Χελεϑὶ χαὶ πτᾶς ὁ Φελεϑὶ, χαὶ ἐςησὰν ἐπὶ τῆς ἐλαΐας ἐν τῇ ἐρή- 

ς, 244. ἐν Γωλα 64. Αἰεχ. τῆς Γολαμονὰ 71. τῆς Γωλαμονα 

γ4,) 98, 241. τῆς Μεταλλααδ 82, 93. τῆς Μεταλλαδ τοϑ, της 

Γωλαμωμὰ τς8. τῆς Γολαμωνὰ 2435 246. τῆς Γελὼ (οιηρὶ. τῆς 

Γωλὰ ΑΙά. ἐκ τῆς Γαλὰ Οεογρ. Γολομὼ ϑ[αν. Οἴἶτορ. Γολαμὰ 

δῖαν. Μοίᾳ. ἐν τῷ ϑυσιάζειν αὐτὸν) -- τας ϑυσιας 44, ς2, ςς, 64, 

γἴγ 74. 92, 98, τού, 119, 120, 123) 134) 144) 236, 242) 243, 244) 

247. ΑΙά. ΑἸεχκ. Οδζ. ΝΊς. Αππῃ. τ. Ασῆι. Ἐά. εν τω ϑνειν αὐῖον τας 
ϑυσιας 82, 93, 1ιο8. Οοπιρί. ὅτε τὴν ϑυσίαν αὐτοῦ ἔϑυσεν δ8[Αν. 
Οἴἶτορ. ἤξ, ἔπε αὐτῷ, δῖαν. Μοίᾳᾳ καὶ ἐγένετο σύντριμμα ἰσχυ- 
ρόν] και ἦν το διαδελιον ττορενομενον καὶ φερεδμενον 82) 93, τοϑ. καὶ 
ἦν τὸ διαξόλιον ἰσχυρόν Οοπιρί. σύντριμμα] ξσυςρεμμα ΧΙ, 29, 44» 

2, 55.) κό, 64) 71) 749 989) τοῦ, 119, 120, 121) 1235) 134.) 144) 158, 
236, 242, 2435 244, 246, 247. ΑἸά. ΑΙεχ. ζαἴ. ΝΊς. ἰσχυρόν) 
ισχύρων 242. καὶ ὁ λαὸς δτς. Δ4 ἔπη. ςοπι.} καὶ ὁ λαὸς ὁ πολὺς ὁ 
πορευόμενος μετὰ ᾿Αδεσσολόμ, Αττη. 1. καὶ ὁ λαὸς ὁ πολὺς ἐπορεύετο 
μετὰ ᾿Αδεσαλώμ Απη. Εά, ἦν γὰρ τλῆϑος τῇ λαξ τὰς πορευομένου 
μἱτὰ ̓ Αξεσολόμ, 516ν. Οἴἶτος. καὶ τῇ λαξ τλῆϑος τοὺ ττὐρευομιένου 
μετὰ ᾿Αξεσσαλώμ, ϑίαν. Μοίᾳᾳ. ὁ πορευόμενος] κο ΧΙ, 29, 44) 71» 
4,92, τοῦ, 120, 121, 123» 1345) 1449) 1.8, 236, 242) 244) 24ς. ΔΑΙά, 

Αἰεχ. δι. Νίς, εἐπορένετο 82, 93, το8. (πιρί. καὶ πολὺς} α και 
44. καὶ ἐπληϑύνετο 82, 93) τοϑ. (οτρὶ. καὶ πολὺς μετὰ ᾿Αδεσ- 

σαλώμ.] μέϊα Αξεσσαλωμ, πολὺς 247. 
ΧΙΠ]. υαρεγένετο) τταραγινεται 82, 93, τοῦ. (οπηρ. ὦπαγ- 

γέλλων] αγίελλων 111. ὁ ἀπαγίελλων ΧΙ, ςς, 74, 825 935) 98, τοῦ, 
108, 110) 120, 1217) 123) 134) 14457158, 24:9 246. (πρὶ. (αἴ. ΝΙο. 

ὁ ἀποσελλὼν 44. ο αγίελος 64. Αἰά. απαγίελων 242. αγίελος 247. 
λέγων] ἔλεγε Οεοτζ. ρῥγοτηῖ. καὶ 51αν. Οὗτος. ᾿Ἐγενήϑη] ἐγεννη- 
ϑη 42. ἤδη ἐγενήϑη ϑίαν. Οἶτορ. ἡ καρδία] κα ἡ 64, 93, το, 
ττι. Οοιρὶ. ὠνδρῶν Ἰσραὴλ] παύϊος τε Ἰσραὴλ 19, 82, 93, 108. 
υἱῶν Ἰσραὴλ 247. Ῥγρτηϊ. τσάντων δῖαν. Οἰτορ. ὀπίσω] μετὰ 
Οεοτς. ϑίαν. Μοίᾳ. ὀπίσω Αδεσσαλώμ] Ττ. 246. μετὰ ᾿Αδεσο- 
λὸμ τῷ νι σε ϑῖδν. Οἴτορ. 

ΧΙΨ. τοῖς παισὶν] τοις δαλοις 19, 82,) 935 108. ΟὐοτΡ]. τοῖς πα!ι- 

δαριοις 62, 24ς,24)η. παισὶν αὐτῇ] παισὶν αὐτῷ Οοπιρὶ. σαι. Νίς. 
Ἔ τῷ βασιλέως Οδοτζ. τοῖς μετ᾽ ἀὐτϑ] τοις μεϑ' αὐε τ44. τοῖς μεθ᾽ 
ἰαυτε 2422. τοῖς μετ᾽ αὐτὰ τοῖς ἐν Ἱερεσαλὴμ, τοῖς ὅσι μετ᾽ αὐτῷ 
ἐν Ἱερεσαλὴμ, δῖαν. Μοίᾳ. ἄς, ἤπε μετ᾽ αὐτξ, ϑίδν. Οἴἶτορ. τοῖς 

ἐν Ἱερεσαλὴμ] α τοῖς ΧΙ, 29, 44.) 64, 745 93. 98) τού, 120. 1235 134) 

1445 1ς8, 536, 242. 244) 245, 246, 247. ΑἸ]ά. (αἴ. ΝΊο. κα το, τοϑ. 

εἰς Ἱερουσαλὴμ Οοπηρ. ᾿Ανώρητε] αναςαἦε 11, 11]. ἄνεφητε τοό. 
καὶ φύγωμεν} καὶ εζελϑωμεν 19» 82, 93. 1οϑβ. σωτηρία] ργαεγηϊῖ, 
αὕτη 64. ἀπὸ τὩροσώπου ᾿Αδεσσαλὼμ) μετα Αξεσσαλωμ 247. 
ταλχύναῖε} Ργ πη. καὶ 247. Θεοῖς. ϑιᾶν. Οἴἶτοσς. ῥγαπητ. Ἰάετη ἰα- 

τεῦ ππςοὸβ Αἰεχ. ταχύναῖε τοῦ τπσορευϑῆνα!]} σπέυσατε ατελϑειν 10, 
82, 93, τοϑ. Οοπιρῖ. ἕνα μὴ---καϊαλάξη ἡμᾶς] ἵνα μὴ καϊαλαξὼν 
ἡμᾶς ϑανατώσῃ ἡμᾶς ϑίαν. Οὗτος. ἵνα μὴ ταχύνῃ] μη φρασὴ υ 
λαος 19. κα 71. μὴ φϑάση ο λαος 82, 93, τοΒ. α ταχυνὴ 247). μὴ 
φϑαάση Οοπιρ. καὶ ἐξώσῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς] καὶ ἐπώσητε ἐφ᾽ ἡμᾶς το, 82. 
και ἐπωσηται εῷ᾿ ἡμᾶς 935 τοΒ. ΟΟἸΩρ!. κα ἐφ᾽ τς8,  ἐξωσῃ] εξωσει 
144, 242. τὴν κακίαν] τὴν πολιν 10, 832,93, 108. καὶ παϊαξη!} 

καὶ ταϊαξει 82. (242. Ὀὶς (οτῖρι.) ἐν ςόματι) κα ἐν 20, 44, ςςγ 74, 
98, τού, 1215) 1349) 144, 168, 226, 244, 246. πιλθεῖ ἐν ἴῃ οδιαγαξξ. τηΐ- 
τοῦ ΑΪοχ. ἐν ςόματι μαχαίρας} μαχαίρᾳ Οοις. ϑἷαν. Οἴτορ. 

μαχαίρας] μαχαιρης, σοιτ, μαχαίρας, 11, ρομφαίας ΧῚ, το. κό, 71), 
74) 82) 92, 93, 1οῦύ, τοϑ, 120, 121) 123) 134) 144) τς8, 416, 243, 
4244. 246. (πρὶ. ΑΙά. κι. Νῖς. 

ΧΝ. Καὶ εἶπον] καὶ εἰπὰν ΧΙ], 64) τού, 121) 134γ 144; τς8, «36, 

2425 246, 247. Αἴεχ. τῇ βασιλέως} Δαυιδ τοό. , Οδοτν. ϑ8ἷαν. 
Οἴἶγορ. πρὸς τὸν βασιλέα] προς αὖον 44) 71, 82, 93, τοβ. Οοπρρὶ. 
Κατὰ τᾶντα ὅσα] εν ὥασιν οἷς 19, 82, 93, 1ο8. Οοιηρί. καὶ παντὰ 
οσα 246. κατὰ τᾶν, ὅσον Ατπι. τ. Α΄τῃ. Εά. α κατὰ Θεοτρ. ϑίαν. 
Μοίᾳ. πᾶν ὅσον ϑίαν. Οὗτος. ὅσα] οσα ἂν 64,247. ΑἸά. αἱ- 
ρεῖται]} ερεῖται μ9- καὶ αἱρήσεται Απη. τ. Αγπι. Εα, ᾿ ἐνετείλατο 

ϑίαν. ὁ κύριος ἡμῶν) α 82, 93») το8. κα ὁ Οοιπρί. α ἡμῶν Θεοῖς. 
ὁ κύριος ἡμῶν ὁ βασιλεὺς} ὁ κύριος ἡμῖν καὶ βασιλεὺς ἡμῶν ϑιΑν. 
Οἴπος. ὁ βασιλεὺς} α 44. δὲ} Ἐ ἵςαμεν Αχηι. 1. Ασα, Εά, 

Ἑ ἡμεῖς Οεοσν. διαν. 

ΧΥῚ. τοῖς ποσὶν αὐτῶν] σεζοι το. 82, 93, τοϑ. Ατιη. 1. Ατπι. Ἐά. 
κα 44. συν τοῖς παισιν ἄστε τοό. -ἰ- σεζοι τς8. τοις τοσιν αὐα 416, 

242. ργατηϊ, πεζοὶ Οοπηρ. αὐτῶν] αὐτῶν Οοπιρὶ. (αι. Νίο. 
καὶ ἐφῆκεν] καὶ καἼελειπεν 19, 93». τοϑ. Οοπιρὶ. και καελιπεν 82. 
ὁ βασιλεὺς} κα 44. δέκα γυναῖκας) τὰς δεκα γυναίκας ΧΙ, 29, 44, 
ξ 8) 64) γῖ, 74. 92, 98, τού, 120, 1219 123) 134) 144) 158, 236, 242, 

243, 244, 246, 247). Αἰά. ΑΙεχ. (αῖ. Νὶς. δίκα γυναῖκας τῶν 
-σαλλακὼν] τας γυναίκας 110. τῶν -π“αλλαχὼν] τας σαλλακας 

ΧΙ, 29, 44. ξ, κύ, ὅ4, 745) 92, 98, τού, 120, 121») 123) 134) 144} 
1.8, 2306, 241,) 2445) 24, 246. ΑἸά. (Αἴ. Νία. ..7γ1. τὰς παλαχας 

242. τῶν παλλακῶν αὐτῇ] αὐΐξ τας παλλακᾶς 247. ἐχ τῶν καλ- 
λακῶν ἐκεῖ αὐτῷ Απῇ. τ. Αττη. ἙἘά. ἀπὸ τῶν “αλλακῶν αὐτῷ Οεο. 
αὐτῷ 29] αὐτῷ ΑἸεχ. α δἰαν. Οἶτοσ. φυλάσσειν] ῥγαοτηϊτζ. τῇ 93, 
1τοϑ. ΟΟμρὶ. τὸν οἶκον] - αντὰ 82, 93. τοϑ. -Ἐ αὐτῶν Οοπιρὶ. 

ΧΝΙΙ]. ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς] ἐξζηλθὲν αντος 44. καὶ τᾶντες οἱ 
παῖδες} καὶ τας ὁ λαὸς 109, 82, 93, 1τοϑ. Οὐοτηρί. α τανῆες 445 71. 

ιοό. πεζῇ] τεζοι 19, 29, 445 55, τό, 64, 71» 74, 82, 92) 93, 98, 
τού, 1οϑ, 119) 120, 121) 123», 1347) 144, 1:8, 236, 242) 243) 544) 

24ξς, 246, 247. Οοπρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. δι. Νίς. σιν. τ. Αππη. Ἑὰ. δίαν. 

»εάίδως ἐοτρα ὅγτ. Βα- εθῦ. καὶ ἔρησαν) καὶ ἀνεζησαν 10, 108. 
καὶ ἔξησαν---ὸ Φελεϑὶ 1. ἴῃ οὐ. {64.] αὶ οπὶ Ἰητετπιεά. ΧΙ. ἐν 
οἴκῳ τῷ μακράν] ἐπὶ τῆς ἐλαιᾶς ἔν Τὴ ἐρημὼ 29, 44, 52. τύ, 71) 745 
92; 98, τού, 119, 1209 1219) 134) 144,1ς8, 436, 244, 243, (24.4- τηᾶγᾳ. 
υἱ Εά.) 24:ς, 246. (δι. Νίς. παρὰ τῇ ἐλαίᾳ ἣ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐκεῖ 
Αττι. 1. Απῇ. Εἀ, ὡπὸ τῷ οἶκε μακράν δἷαν. Οἰἶτος. 

ΧΥΠῚ. ἀνὼ χεῖρα αὐτῇ τοαρῆγον] τταρηγον ἄνα χειρά αὐτὰ 547. 
ΑἸεχ. ἐπειγόμενοι ἐπορεύοντο ϑίαν. Οἴτορ. ἐξ ἀμφοτέρα μέρες αὐτῷ 
ἐπορεύοντο ϑῖαν. οί. χεῖρα αὐτῷ] χείρα αὐτῶ 74. κα ἄυτῇ 98. 
Αγ. τ. Αγη. Ἑα. καὶ κᾶς Χελεϑὶ] καὶ πας ο ΧετΊαιος καὶ κας ὃ 

Χερεϑϑι ςς. καὶ τάντες Χελεϑὶ Οεογν. 8ὅ1αν. Μοίᾳ. καὶ πάντες 
τοξόται 5ῖαν. Οἶτορ. καὶ πᾶς Χελεϑὶ-ἰπὶ χεῖρα αὐτῇ] α ουπὶ ἰητεῖ- 
τηεά. ς2, 6,1ο6. Χελεϑὶ)} ο Χερεϑϑι 29, 44» 64. 715 74.» 92, 98, 120, 
134) 144) 216, 245, 244, 546. (Δι. Νίς. ο Χετϑει 82, 93. Χερεθ- 

δὲ ττο» 243. ΑΙά. Χερεϑϑει τῶι. ΑἸεχ. ργαεπηῖτ, ὁ 123. ὁ. Χερεθι 
1:8. Οορ. Χελεϑὶ καὶ τᾶς ὁ Φελεϑὶ 15] ΧετΊει καὶ τας ο Φε- 
λετϑει (ἰητὰ νοῖο Χερεῦϑει καὶ πᾶς Φελεθϑε) 11. ὁ Χεῖϑι και ο 

τας Οφελϑι τοϑ. ο Χεῖἧοι καὶ τσας Οφελετϑεὶ 247. ὁ Χερεϑὶ καὶ 
᾿Οπερὲτ (πιάγρ.. σφενδονῖται καὶ τοξόται ἃ ρτίῃλ. τη.) Αὐη. τ. ὁ Χερεϑὶ 
καὶ Ὀπελεϑὶ Αγηι. Ἐά. καὶ σᾶς 2]. σας 44, 71. καὶ πᾶς 
ὁ ᾧελεϑ}] καὶ τιάντες Πελεϑὶ Οεογρ. καὶ τᾶντες σφενδονῖται ἐπορεύ- 
οντο {μετ αὐτὰ ϑῖαν. Οἷἶτορ. καὶ πάντες Φελεϑὶ δϊδν, Μοᾷ. ὅ 
Φελεϑὶ 1] ὁ Φελεθϑι 29») 44. (ςς. ἢς ροίξεα) 64, 74, 92, 98, 119» 
120, (134. υἱ νἰἀεῖιτ.) τῳ, 236, 242, 243, 244. 246. ΑἸά. (48. Νὶς, 
κο γι. οφελϑει 82,93. ο Φελεϑϑέι τ21. ΑἸεχ. καὶ ἔζησαν" -“ 
ἐρήμῳ] κα οὑπὶ ἱπιοιτηεά. 71. καὶ ἐςησαν---πᾶς ὁ Φελεϑὶ 25} κα οὔδνι 
ἱπιοσιηθα. 29) 44) 64») 745 929) 93) 110.) 120, 121) 134) 144γ 436, 243 

243) 244) 246, 247. Οοἰρὶ. ΔΙά. Αἰεχ. Αἰπτη. σ᾿ Δτῃ. Εἀ. Οϑοὶζ 

ΣΈΣΕΣ Ἂ δὲ » “Ὁ ", Ν ς- οὦ ν. » ο ε 

Καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς χαὶ ππᾶς ὁ οἶχος αὐτὸ τοῖς ποσὶν αὐτῶν" χαὶ ἀφῆχεν ὁ βασι- τ6. 

Καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς χαὶ 17. 

Καὶ “τᾶντες οἱ παῖδες αὐτῷ ἀνὰ ι8. 

«τ Ὴ 
ΕΣ. κυ να 

.--' ω»-- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Β. 
ΚΕΦ. ΧΥ.. 

Ν “ ε Ν ΄’ 9 4 » ᾿ ’ ΄ ς μῳ" χαὶ πᾶς ὁ λαὸς παρεπορεύετο ἐχόμενος αὐτδ, χαὶ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν, καὶ πάντες οἱ ἁδροὶ, 
- ᾽ὔ ς Ννε ᾽’ δ) Ν, ρ - ρΦ 9. 00 ῶς χαὶ “άντες οἱ μαχηταὶ ἐξαχόσιοι ἄνδρες" χαὶ “παρῆσαν ἐπὶ χεῖρα αὖὐτϑ' χαὶ πὰς ὁ Χελενὶ, χαὶ 
φϑ ς ςς Ν Ζ΄ [] -ο ρ᾿ 2 πάς ὁ Φελενι, χαὶ πάντες οἱ Γεϑαῖοι οἱ ἑξαχόσιοι ἄνδρες οἱ ἐλϑόντες τοῖς ποσὶν αὐτῶν ἐκ Τὲϑ, 

10. 

22. 

- ’ ὃδ»"κι.2 “Ὁ Ἢ 

χαὶ πορευόμενοι! ἐπὶ πρόσωπον τῇ βασιλέως. ΝΆ εχ φ 

Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἐϑὶ τὸν Γεϑαῖον, 
Ἱνατί πορεύῃ καὶ σὺ μεϑ᾽ ἡμῶν, ἐπίφρεφε, χαὶ οἴκει μετὰ τοῦ βασιλέως, ὅτι ξένος εἶ σὺ, χαὶ 

20. ὅτι μετῴκηχας σὺ ἐκ τῇ τόπα σα. Ἐἰ ἐχϑὲς παραγέγονας, χαὶ σήμερον χινῆσω σε μεϑ᾽ ἡμῶν ; 
Ἶ καί γε μεταναςήσεις τὸν τόπον σα" χϑὲς ἡ ἐξέλευσίς σα, χαὶ σήμερον μετακινήσω σε μεϑ᾽ ἡμῶν 
τῇ «πορευθῆναι ;) χαὶ ἐγὼ πορεύσομαι οὗ ἐᾶν ἐγὼ πσορευϑῶ" ἐκιςρέφου χαὶ ἐπίςρεψον τὰς ἀδελ- 

21. φός σα μετὰ σδ, καὶ Κύριος ποιήσει μετὰ σᾷ ἔλεος χαὶ ἀλήϑειαν. Καὶ ἀπεχρίϑη ᾿Εϑὶ τῷ βα- 
σιλεῖ, χαὶ εἶπε, Ζῇ Κύριος καὶ ζῇ ὁ χύριός μου ὁ βασιλεὺς, ὅτι εἰς τὸν τόπον οὗ ἐὰν ἢ ὁ χύριός 

μδ, χαὶ ἐὰν εἰς ϑάνατον χαὶ ἐὰν εἰς ζωὴν, ὅτι ἐχεῖ ἕςαι ὃ δθλός σε. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς 

ἘΝ, Δεῦρο, χαιὶ διάδαινε μετ᾽ ἐμξ' χαὶ ππαρῆλϑεν ᾿Εϑὶ ὁ Γεϑαῖος χαὶ ὁ βασιλεὺς, καὶ πάντες 

ϑῖδν. καὶ πὰς ὁ λαὸς δτς. δὰ ἔῃ. ςοηπ,. και παντες οἱ παιϑες αὐῇω 
ἄνα χείρα ἀντου παρῆγον, καὶ πᾶς ὁ Χερεῦϑι, καὶ πας ὁ Φιλεϑϑι καὶ 

πανἷες οἱ Γεϑϑαιοι ἐξαχοσιοι ἀνδρες οἱ ἡκοντες πεζοι ἐν Γὲ9 ταρεπορευ- 
οΥτο καΐα Ὡροσωπον του βασιλεως ΧΙ. ἐχόμενος] ἐχόμενα 71. 

καὶ πᾶντες οἱ περὶ --- μαχηταὶ] καὶ πανἷες οἱ αδροι και παντες οι περι 

αὐῆον και τταῦες οἱ μαχηται τε βασιλέως 10, τοϑ8, τς8. ἢο, τερεῖϊτο 
τα βασιλεως, 93- καὶ πάντες οἱ μαχηταὶ] καὶ μαχηταις καὶ παν- 

τες οἱ περι αὐἷον γι. -Ἐ τὰ βασιλέως 8. ἑξακόσιοι ἄνδρες τ"-- 
πῶς ὁ Φελεϑὶ 29] α συπὶ ἱπτεγηηει. τς8, ἑξακόσιοι ἄνδρες ι"---ξα- 
κόσιοι ἄνδρες 55} καὶ ἐξακοσίοι ανδρες 10, 82, 93. λ δἰτεγιιῖγ. οὐπὶ ἱηίετ- 
τρθὰ. γ1,) το8β. ὃ Χελεϑὶ] ο Χερεῦϑι ςς, τό, τοό. ο Χορεϑὲμ 24ς. 
ὁ Χελεϑϑὶ (αι. Νίς. ὁ Φελεϑὶ 2] ο Φελεϑϑι ςό, τοό. (αἱ. Νῖο. 
Οφελεσοι 24ς. καὶ τάντες οἱ Γεϑαῖοι) οἱ πάντες καὶ Γεϑϑαῖοι 

ΔΙά. οἱ Γεϑαῖοι] οἱ Γεϑνϑαιοι (ἔς πέτα 11, 29, 44, κ ζ. 74,98, τοῦ, 
120, 121, 134) 244) 24ς. ΑἸεχ.) 246. οἱ Γέτϑαιοι (ῆς ροῆεα 92, 
144) 245. (αι. Νίς.) 236, 24). οἱ Ζεϑαῖοι Οοηρί. οἱ ἑξακόσιοι 
ἄνδρες} κα οι. 29, ς6, 74, 92, 98, τού, 1199 120, 123) 1347) 1445) 148, 

236, 242, 24ς, “46. Οοιηρὶ. ΑἸΙά. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. χαὶ εξακοσιοι 
ανδρες 44. οἱ ἔλϑοντες} οἱ ἥκοντες 19, 29, τό, 64, 71, 745) 82, 92, 
93. 98, τού, τοϑ, 119, 120, 121») 123) 134) 144) 148, 236, 2432, 243; 

244, 245 546. (οπιρῖ. ΑΙά. (δῖ. Νίς. ηκοῦξες 44. οἱ εξελϑοντες 
247. τοῖς ποσὶν αὐτῶν) ἐν ταῖς πτολεσιν αὐΐων 111. ταεζοι 29, 4.4, 
τό, 645) 71» 745 τού, 119, 120, 121) 123) 134» 1445) 148, 236, 242, 

443. 244. ΔΙά. (δι. Νῖς. ἄστη. ᾿. Αση. ἙἘά. δῖαν. εν τοῖς ποσὶν ςς. 

πρηζοι ο8. κα 1ς8, 246. ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν Αἴεχ. τοῖς ποσὶν αὐ- 

τῶν ἐκ ΓΥΘ] ἐκ Χεϑ' πεζοι το. εκ Γεθ πεζοὶ 82, 93. 108, 24. 
Οοαιρὶ. ἐχ ΓῚ3)] εἰς ΓΕΘ 11, 1Π|, ςς, 247). ἐν ΓΘ τό. εχ Ρὲ9 
η4. ἐκ Γὲπ θοῦ. ἐπὸ Γὲθ δίαν. καὶ πορευόμενοι] τταρεπορευ- 
οντο 109, 29, 52) 56, 64, 71) 745 825 929 935 98, τού, 1οϑ, 180, 121) 

123, 134) 1442 1ς8, 216, 242) 243, 2449) 246. (πρὶ. ΑἸά. (αἱ. ΝίΊς. 

καὶ το αρεπορευοντο 44, 110. τοαρεπορεύοντω (0) 24ς- τοορευόμε- 
γο:] ργαστηϊτ. παντες ςξς. ἐπὶ πρόσωπον] καΐα προσωπον 10, 29, 44, 
29 ςό, 64. 71» 74» 82, 92) 935 98, τού, τοϑ, 119, 1205) 12.1)134) 1.49 

158, 236, 242, 2435) 244... 246. (οιπρῖ. ΑἸά. (αἴ. Νίς. ἐμπροσϑὲεν 

4ᾳ4ς. 
ἐχις. ὁ βασιλεὺς], 44. τρὸς ἘΞ1] τῷ Γὲπ Θεοῦρ. Ἐ51] 

Σεϑϑες (ἔς ἱπέτα) 11. Ε3ϑι (ἤς ροῖεεα 29, 44) ςς, ξό, 64, 749 
92. 98, τού, 119» 120, 123, 134) 1447 1ς8, 2326, 2 42,245. ΑἸά, (αἴ. 

Νίς. Αι. τ. Αι. ἘΔ.) 244. Ἦδϑει (ῆς ᾿πῆ4) 82, 93. Ιϑὲι (ἔς 

1η84) τοϑβ. Εϑϑοι (ς ροῖεα) 121, 247. Αἰεχ. Εϑέεϑι (ἢς ἐπα) 
24ς. τὸν Γεϑαῖον] τὸν Γεϑϑαιον (ς ἴῃ [ε4.) ςό, 64, 82, 110, 243. 
Αἰά. τρὸ Γεϑϑαῖον (ς) 236. τῷ Γ ἑππαίῳ Οεοτξ. 

ρευση ΧΙ. (δῖ. Νίο. Απη. τ. Απῃ. Ἐά. ταορεύῃ καὶ σὺ] συ πορενη 

44. ἢπε καὶ Οεοτς. 8αν. Θῆγορ. ἐπίςρεφε] ἀναφρεῷε 10, 82) 93» 

1ο8. ἐπίγρεφε ΑΙά. -Ἐ ἐκεῖϑεν Ατπ,. σ. ἄπ. Εά. καὶ οἴκει] καὶ 

καϑισον τ0, 820 108. καὶ χαϑησον 93. καὶ ἔσῃ 8ῖαν. Οἶτορ. καὶ 

ζῆϑι 5ῖαν. Μσίᾳ. ὅτι ξένος] ὅτι ἀνὲρ ξένος Ατη. τ. πη. Ἑά. 
ὅτι ξένος εἶ σὺ} οτι ἀλλότριος σὺ το, 93, τοϑ. ΟΠ ρΙ. οτι ξένος αλλο- 
τρίος συ82. καὶ ὅτι μετῴκηκας] οτι και μετῳκῆσας ΧΙ. καὶ 
ὅτι μετῴκηκας σὺ] α 44, ς6, 546. κ συ 24ς.- καὶ μετῴκησας Αττ!. 1. 

τι. ἘΔ. μετῴκηκας) μετωχησας 29, 74) τού, τοϑ, 160, 1345 144) 
τς8, 416, 247. (δῖ. Νίο. μετωχισας τῶι. ΟΡ]. ΑΙά. μετοκησας 

, 
πορεύῃ] “τὸ. 

4242ὥ. σὴ], τού. Οομηρ. ἐκ τῷ τόπου σον] - ἐκ Γεθ ΧΙ. 
κ σε Θεοῖς. ἐκ τοῦ τόπε σα. Εἰ ἐχϑὲς ττιαραγέγονας] ἐκ τῷ τόπε 
σε ἐκ Γἰϑ καὶ ἤλϑες Ατπ. σ. Ἄση. Εά. ᾿ 

ΧΧ. Εἰ ἐχϑὲς] οἱ χϑὲς 24.. Εἰ ἐχϑὲς τταραγέγονας] καὶ ὅτι 

ἤλϑθες σὺ ἀπὸ τῆς αὐτῷ γῆς χϑὲς 5ῖΑν. Οἴἶτορ. ἐχϑὶς] χϑες (11. 
Ρήτηο ε ἀείεῖο.) 44, τού, 247. εχ χϑὲς 1538. παραγέγονας] -ἰ- σὺ 
93. τοβ. Οοπιρί. καὶ σήμερον ι'---και σήμερον 25} α αἰτεγυῖτ, ουππι 
Ἰηϊτεγιηδά, 134) 244. ΑΠΏ. τ. Απῃ. Ἐπ. (εογρ. 81αν. κινήσω σε] 
χοινήσω 19. κινῆς ὡς (Π0) 74. 121. μεϑ' ἡμῶν 15] τοῦ πορευεσϑὰι 
μεϑ'᾿ ἡμῶν 19, 82, 93», τοϑ. (ὐοπηρ]. μετ᾽ ἐμὲ πορευϑηναι 44. -Ἐ τῷ 
πορευϑήναι 64) το, 123) 247. ΑἸΙά. Αἰεχ. τορευϑηναι μεθ᾽ ἡμῶν 

24ς-. καί γε μεταναςήσεις---μεϑ᾽ ἡμῶν τοῦ} α οὐχ ἱπϊεγπιεά, ΧΙ, 
29, 52, ςύ, 71) 74) 93, 98, τού, 120, 121, 144) 1:8, 236, 242, 243. 
σι. Νίς. καί γε μεταναςήσεις--πσορευϑῆνα!}ῦ α οὑπὶ ἱπιοιτηθά, 
1059 64; 82, 93. τοβ, 119, 123» 247. ΟΟΠΡΙ. ΑΙά. ΑἸοχ. χϑὲς] 

ἐχϑὲς .ς. καὶ σήμερον 4.1. Οδο. μετακινήσω] χινησω 134. 
Ασπι. 1. Αγπὶ. 4. σεοσρ. μετακινήσω---τῷ τοορευϑῆναι] ἐξελεύσῃ 
μεϑ' ἡμῶν ϑίλν. Οἶτοσ. μεϑ᾽ ἡμῶν .5]. Οθοῦζ. τοῦ πορευϑῆ- 
να) τε 134. καὶ ἐγὼ πορεύσομαι) εγὼ δὲ πορευσομιαι το, 82, ο5.. 
1οΒ. Οοτηρὶ. καὶ ὅτι ἐγὼ πορεύσομαι Θδοῖς. καὶ ξγὼ οὖν πορεύσο- 
μαι δῖαν. Οἴτος. πορεύσομαι} πορενομαι 20, 44. 64, 71, 74) 92, 
98, 119, 120, 134) 226, 243. ΑΙά. ἐὰν] ἐφ᾽ 5 ἄν 11. ΑΙεκ. Κ 
ἐὼν ἐγὼ πορευϑῶ] οὗ ἂν πορευϑὼ ΧΙ, 29, 71, 98, τού, 121,243.. καὶ ἐᾶν 
πορένομαι το, 82, 93) 108. λ εγὼ 44, ξό, 64, τ19,), 120, 123, 18. 
Αἰὰ, (δῖ. Νίς. Θ δος. 8ιαν. ὦ ἐὰν πορευϑω 436. οὐ ἂν ἐγὼ πορευ- 

σομαι 247. ὃ ὧν πορεύομαι (οτηρ. ἐγὼ πορευϑῶ] πορευϑησῆ 
246. ἐπιςρέφου και ἐπίςρεψον) ττορευξ και ἀναςρεφε και ἀπορρεψον 
ΧΙ, 29, ζῶ, ς6, 71) 74, 92, 98, τού, 120, 121, 134) 1442) 1ς8, 216, 

242, 243) 244) 246. (ζεῖ. Νῖς. ἄς, γα ο καὶ, 24ς. 

και ανάςρεφε καὶ ἀποζρεφε 19, 82, 93, 108. πόρενον καὶ ἀναςρεψον 
44- Ρτγξτλῖττ. πορευς καὶ 64. ϑῖαν. Μοίᾳ. τορευξ και ἀνᾶςρεφε καὶ 

ἐπιζρεψον ττο. Οεοῦς. πορευα χαὶ αἀναςρεῷε 123. (ΟΠΊΡΙ. «πορεύου 
καὶ ἐπιςρίφε καὶ ἀπόςρεψον ΑΙά. ργαηιίει. σλὴν σὺ Αγ. :. Απῇ. 
Εὰ. καὶ σὺ ἐπιςρέφε καὶ πορεύου καὶ ἐπέφρεψον 8ϊ4ν. Οἷἶτορ. τὲς 
ἀϑδελφὲς] τοις αδελφοις «436. καὶ Κύριος ὅς. Δὰ βη. οοπ).} εἰ 2, ο»πἱ- 

“ας ζαεὶαέ ἱξομηε ρεψενιοογ ἀΐανα εἰ τεγέ αίενι, Ν εἴ. 1, εχ Νῖ5. Οογηι. 

Π. 7. εἰ ]ονείπης ζαείει ἐξόσσπ νη εν ςογαίϊανε εἰ σεν ταίσηι φαῖα οἤεμαά 

“τ Ὄρευον 

ξΣταιΐαη εἰ ,"ήενι. Μυϊς. ποοιήσει] τοοιήσῃ ϑἰαν. ἔλεος ἔλεον 

82, 93» 108. 
ΧΧΙ, Καὶ ἀπεκρίθη] α καὶ Αγ. τ. Αγπι. ἘῸ, ἘἘ31] . 44. 

Ρτατηΐτ. ο 1τοϑ. Οοηρ!. Γὲππ Οεογρ. ᾿Εϑϑεὶ (ἢς ροῖει) ϑἰαν. 
Μοΐ. καὶ ἐἶΐπε] α 44- καὶ εἶπεν αὐτῶ 74. καὶ ζη--ὁ βασι- 
λεὺς] καὶ ζη ἡ ψυχῆ σου κυριε μου βασιλεὺ το, 82, 93, τοῦ. Οοπηρὶ. 
δἰ υἱοὶ! απίπια ἱμα, αἰοπιῖπε νιὶ τες Νεῖ. 1δῖ, εκ Νῖδ. (σόστῃ. ἢ. 7. εἷς 

τὸν τόπον 8] ἐν ᾧ δίαν. Οἴτοξ. οὗ ἐὼν ἢ] ἢ ςς. Οδοῦρ. κἡἃ ἐν ἢ 

τού, 247. Οὐπιρί. ΑἸοκ. καὶ ελϑὴ 24ς. ὁ ἂν «46. ὃ ἔραι δῖαν. Μοίᾳ. 
ὃ κύριός με 29] Ἔ ο βασιλεὺς 64, 74.) 82, 93, 98, τού, τοϑ, 120, 123, 
1345» 1445) 236, 842, 24:5) 247. (οπιρὶ. ΔΙά. ΑΙεχ. (δι. Νῖς. Θεοτς. 

8ιλν. λα πῃ. :. μὲ ὁ βασιλεὺς Αττα. Ἑά. . καὶ ἐὼν εἰς ϑάνατον] 
κ242. κ,καὶ ἐὰν εἰς ϑάνατον καὶ ἐὰν] ἤπε ξὰν υσοαυε Ατγηι, τ. Αὐτὴ. 
ἘΔ. ουο ἀυρίϊοϊ καὶ (δϑοῦρ. ϑίαν. καὶ Ἰὰν 29] λ ἐὰν 74) 247. 
ὅτι ἐκεῖ } α οτι 71, 74) 939 108. Διτη. τ. Αὐπι. Ἐή. Οογνς. 8ϊαν. 
ἔραι] κα ἕκειὶ 98, 543. ἐκεῖ καὶ ἐγώ εἰμι ϑίαν. Οἰτορ. 
Ῥταταῖε. καὶ Αστη. τσ. Ασην. Εὰ. 
ΧΧΙΙ. εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς ἘΞ1} εἰπὲν ἀντῳ ο βασιλεὺς γι1. 

ὁ βασιλεὺς] - Δανιδ. 82, 93, το8. Δαυὶδ Οοπιρ. τορρὸς ᾿Ε5)] 
Ἢ τὸν Γεϑϑαιον 82, τιοϑ. - τὸν Γεϑαιον 93. “ ὁ Γετϑαῖος (6) 

242. τῷ Ιὲππ Οθοῦρ. Δεῦρο, καὶ διάξαινε] τορευα καὶ διελϑὲ το, 
82, τοϑ. Οοπιρὶ. πορευε καὶ ελϑὲ 93. καὶ διάβαινε] α καὶ Ατηι. 1. 
Ἄσπι. Ἑά. ἘΞὲ 99] ρυθβηῖτ. ὁ τοῦ, 134) 144) 236, 244. ΑἸά. (εἴ. 

ἐχεῖ 

ὁ δειλός σὰ) 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

“ Ν Ν Β ». » “Ὁ Ν ρ πο ΚΑ Ϊ 'ϑε “ἃ μλο ν. ὦ 

οἱ πφαῖδες αὐτῇ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ὃ μετ᾽ αὐτὸ, Καὶ πᾶσα ἢ γή ἐχλᾶιε φωνὴ μεγάλη" χαὶ πὰ 
ἀπ Ν 7 9 ω ζ 2 κ53ε ἮΨ ἐδ Ν Σ β λ Ν διἐξ, δ σ5ς- Κέῤδ Ξ 

ὁ λαὸς “παρεπορεύοντο ἐν τῷ χειμάῤῥῳ τῶν Κέδρων" καὶ ὁ βασιλεὺς διέδη τὸν χειμάῤῥεν Κέδρων 
ὶ ν᾿ 7 ς ε"" ἊῚ Ψ ΝΟ ΣΝ Ν ΄ 

χαὶ πᾶς ὁ λαὸς χαὶ ὁ βασιλεὺς παρεπορεύοντο ἐπὶ πορῦσωπον δὸδ τὴν ἔρημον. Καὶ ἰδὲ χαΐ γε 
-. - 7 ξ ρ ϑ 9 "Ὁ δ 4 Ν δ Ὰ ὃ ϑη Κ ᾽ ὃδ)ῺῪὲ."-ς Β 9 ́ 

Σαδὼχ χαὶ πάντες οἱ Λευῖται μετ᾽ αὖτθ, αἴροντες τὴν κιδωτον διαϑήχης Κυρίου ἀπὸ Βαιϑάρ' 

ΣΧ Σ δ τῷ Θεξ" χαὶ αἀνέξη ᾿Αξιάϑαρ ἕως ἐπαύσατο π᾿“ς ὁ λαὸς πιαρελϑεῖν ἐ χαὶ ἔςησαν τὴν κιξωτὸν τῇ Θεδ' χαὶ ἀγεδη Αδιάϑαρ εὡς ἐπαὺσ ς ς παρελθεῖν ἐκ 
Ν 

3 ΄ Ἧ Ν ρ᾿ ρωὼ 4 . 

τῆς πόλεως. Καὶ δϊπεν᾿ ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Σαδῶχ, ᾿Απόςρεον τὴν χιξωτὸν τῇ Θεξ εἰς τὴν ηό- 
3 ρ 7 ΄- 7’ 9. "Ἀ Ν, ς΄ 

λιν" ἐαὰν εὕρω χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου, χαὶ ἐπιςρέψει με, καὶ δείξει μοι αὐτὴν χαὶ τὴν εὐ- 
- Ν 2 ε 3 “ς΄ ΝΡ ΠῚ, 9 ΄ Χ 

χρέπειαν αὐτῆς. Καὶ ἐὰν εἴπη ὅτως, Οὐκ ἠϑέληχα ἐν σοί. ἰδὲ ἐγὼ εἶμι, “ποιείτω μοι χατὰ τὸ 

ἀγαϑὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτϑ. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Σαδὼχ τῷ ἱερεῖ, Ἴδετε, σὺ ἐπιςρέφεις 
, ςε ν. » ͵΄ ς 7 εν εσεω 

εἰς τὴν πόλιν ἐν εἰρήνη, χαὶ ᾿Αχιμάας ὁ υἱός σε, καὶ ᾿Ιωνάϑαν ὁ υἱὸς ᾿Αδιάϑαρ, οἱ δύο υἱοὶ ὑμῶν 

ΝΙς.. ἘΞϑὲ ὁ Γεϑαῖος) Ἰεππεὶ ὁ Τεππαῖος Οεογς. δὲ ὁ ΓῈ: 

ϑαῖος καὶ] α 44. ὁ Γεϑαῖος] οΓεϑϑαιος 216. καὶ ὁ βασιλεὺς) 

α Π. Οοπιρὶ. Αἰοχ. Αστα. τ. σαι. Εά, ροηΐξ ρο παιδὲς αὐτῇ 82, 

93. 1ο8. καὶ τᾶντες ὅτ. δὰ ἔπ. ςοῃ,.] καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ 

μετ᾽ αὐτῷ καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτῇ (πρὶ. παῖδες αὐτῷ] -“Ἐ μετ᾽ 

αὐτοῦ 81αν. Οὗτορ. καὶ πᾶς---φωνῇ μεγάλῃ ἴῃ ςοηι. 764.] αὶ οὐ πὶ 
ἰηϊετπηεά, τ2οθ.. καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ὁ] α 44. καὶ πᾶντες οι ἀνδρες οἱ 
82, 93») ἴο8β. ὁ μετ᾽ αὐτῇ} λο ξς, 98, 236, 242. αὐτῷ μετ᾽ αὐτῷ 
Ατα. 1. Αγη. Ἐά. ὃς ἦν μετ᾽ αὐτῷ (ἢς νεῖ. 30.) Θεογρ. 

ΧΧΙΠΠΙ. Καὶ συᾶσα ἡ γη}] τᾶσα δὲ γὴ 8ϊΑν. Οἴτορ. ἔκλαιε] 
ἐχλαιον ΧΙ, 44, 74, 98, τού, 1215 123, 134.) 1442 158, 210, 242, 243, 

244. (εἴ. Νίς. ἔκλαιε φωνῇ μεγάλῃ] ευλογεῦϊος φωνὴ μεγαλη και 

χλαιοντες 19. ἔς, πἰῇ ευλογεῖἧες, 82, 93ν :ο8. φωνῇ μεγάλῃ κλαί- 

οντες ΟὐμΡΙ. φωνῇ μεγάλῃ] μεγαλοφωνῶς ΑπΏ. τ. Ατγηϊ. Εα. 
καὶ πᾶς ι"--χεμάῤῥῳ] α οὐχ ἰπιεγπγεὶ. 64. καὶ πᾶς ὁ λαὸς 15] 

καὶ πᾶς ὁ ςρατὸς (ἂς ἰη.4) Αττη. σ᾿. Ατη. ἕά. καὶ τᾶς ὁ λαὸς ιἢ 

--τῶν Κέδρων] α οὐπι ἱπτειτηςά. ΧΙ, 29, 71) 98, 121,1 ς8, 243) 244) 
24ς. ΑἸὰ. καὶ τᾶς ὃ λαὸς τραρεπορεύοντο] καὶ πᾶς ὁ λαὸς διεπο- 
ρένετο και ο βασιλεὺς διεπορευετο 19, 82, το. τσαρεπορεύοντο 1] 
διεπορενετο 93. ΟΟπιρὶ. καὶ ὁ βασιλεὺς τοταρεριχόμενος ΑἸεχ. παρε- 
πορεύετο Απ. 1. Ατπι. ἘΔ, Οεογρ. τῦαραπορευόμενος δῖαν. Οἰἶτορ. 
ἐν τῷ χειμάῤῥῳ τῶν Κίδρων] α 247. ϑῖαν. Οἰΐξγορ, τῶν Κέδρων) 

α τῶν 93. τον Κεδρων 242. τοὺ Κέδρων (οπηρί. Βαθεῖ τῶν ἱπίετ "η- 
οος ΑἸεχ. καὶ ὁ βασιλεὺς τ" - Κέδρων 251 α οσὔπη ἱπιεγπηθά, “το 82, 
93» 1ο8. Αἴεκ. διέβη] παρεδη 1.8. διέδη τὸν χειμάρβεν] παρα- 
τρέχομενος ἐν τῷ χειμάρρῳ 247. τὸν χειμάῤῥεν] ργεεγηῖττ, ἐπὶ. ΧΙ. 
τον χείμαρρον τοῦ. Κέδρων 2] τῶν Κεδρων 74γ).123)247. κα τοῦ. 
τᾶς ὁ λαὸς 2} τας ο οχλος 24ξ. καὶ ὁ βασιλεὺς 23] α ΧΙ, το, 

γι, 825 93) τοϑ. Οοπηρί. ΑΙεχ. α βασιλεὺς 247. καὶ ὁ βασι- 

λεὺς χ.--τὴν ἔρημον] ἐπὶ πρόσωπον τοῦ βασιλίως ἐπορεύετο ἔν ὁδῷ τῆς 
ἐρήμε δίαν. Οὗτος. τσαρεπορεύοντο 29} διεπορευετο 10, 82, 93) 
1οϑ. τοαρεπορενετο 71. ἐπορεύοντο ΑΥπλ. 1. Ατῃ. Εἀ, αν. Μοίῃ. 
ἐπὶ τιρόσωπον ὁδ5} ἐπὶ τορόσωπον αὐτῇ, Οουλρὶ. ἐπὶ ττρόσωπον ὁδοῦ 
τὴν ἔρημον] τῦρο τροσωπα αὐΪα καὶ τὴν οδὸν τῆς ἐλαίας τῆς εν Τὴ ἐρήμω 
19. ἔς, υἱΠ καΐα τὴν οδον, 82, 93, 108. ἐπὶ πρόσωπον τῆς ὁδὲ 
Ἀπ. 1. Δ᾽ ἶσυθ. Αται. ἘΔ. , ὁδὲ τὴν ἔρημον) τῆς ἐρήμου Οεοτξ. 
τὴν ἔρημον] τῆς ἐρημα 24ς, 246. Οοἀά. ϑετρῖίϊ τ2. δῖαν. Μοίᾳ. 

᾿ς ΧΧΙΝ. Καὶ ἰδὲ καί γε] καὶ ἰδὲ μετ᾽ αὐτὸν ἤλϑε ϑ8ῖαν. Οἶτορ. 

καί γε} αὶ 19, 71) 82, 93, 1ο8. Οοπιρί. Ατσιτ. 1. ἄστη. Εά4. Θεοῖς. 
καί γε Σαδὼκ] γεσαδὼκ (ἢς) ὁ ἱερεὺς 74. Σαδὼκ] Σαδδωχ 11, 

τοβϑ. (ΑἸεχ. ἤς ἰηῆα.) Σαδακ το. “Ὁ ο τερεὺς 44) ς2, 92, 98, 
τού, 123, 134) 1445) 236, 242, 243. ΑΙά. (αἴ. ΝΙς, Οϑθούρ. ϑἴαν. 

Σαδωχ, 71, (τατ. ἴῃ πηᾶγσ, δἀάϊταγ ο ἐερευς.) τς 8. Ῥγαοπλϊττ. 0 247. 
ὅδ σόάος (πεετάος αυϊρ. μετ᾽ αὐτὰ μετὰ αὐτῷ (οὶ. αἷρον- 
τες] ἦρον Αὐγὴ. 1. πῃ. Εα. τὴν κιξωτὸν διαϑήκης Κυρίου] την χι- 

ξωτον κυριξ τῆς διαϑηκης 226, 242. διαϑήκης]) ργατηϊ. τῆς 44, 
82, 93, 123. Οοπιρὶ. (τ. Νίς. Κυρίξ] τα Θεξ 82, τοϑ. (οηιρὶ. 
κ93. Θες 247.0ὡ πὸ Βαιϑαρ] α ΧΙ) 44) ς2, ςό, γ4, 92, τοῦ, 
110, 120, 134) 144. 242, 246. (πρὶ. Βαιϑαρ] Βαιϑ᾽ 29, 243, 
244. Θαιξαρ 6.. ΑΙά. Βεϑαρ 93, 1ο8, Αττη. 1. Αγτη. Εά, ϑἴαν. 
Μοΐᾳ. Βεπάρ Οεοῖρ. Γεδαρ δ8ιαν. Οἶτορ. τὴν κιξωτὸν 29] τὴν 
χιξωτον διαϑηκης 1190. τὴν κιξωτὸν τὰ ΘΕΕ] τὴν χιξωτον τὴς διαϑη- 

χης τὰ Κυριε 19. αὐην 44. τὴν κιδωτον διαϑηκης Κυριου τα Θεε 64. 
ΑΙΔ. κατ θεξ 7γ1.- τὴν κιδωτὸον τῆς διαϑηκης 82, 93. τῆν κιδωτον 
τε Κυρια τοϑ. τὴν κιξωτον διαϑηκης Κυριπε 247. υἱ ν]άεῖυτ. καὶ 

ὠνέξη ᾿Αδιαϑαρ] α ΧΙ, 19, 29, 64; 82, 93, 98, 1ο8, 110, 121) 1 ς8, 
243, 245. ΑἸΙά. κα ἀνεδη τό, 246. καὶ ἀνέθη εἰς Βαϑὼρ Απίῃ. τ, 
καὶ ἀνέξη εἰς Βεϑιὰρ (πιᾶγρ. υἱ ἘΔ.) Αττῃ. 4. καὶ ᾿Αξιάϑαρ ὠναξαί. 
γε; ϑίαν. Οἴτοσ. ἕως ἐπαύσατο] ὡς ἐπαυσαΐο 11, 71) Δ4ς. εῶς 

ἘΘΘῚ ὁ Τε- 

ἰηῖεγ Ορρ. Δυφ. 

γρέψει 92. επιφρεψης 24. 

ἐξελιπε το, 82. ὡς εξελειπεν 93. ἕως ἐξέλπε (πχεπά. ῥτο εζελιπε) τοϑ. 
πᾶς ὁ λαὸς] κα τᾶς 44, 74ν 92,93» 106, 120, 123) 134; 144, 226, 242. 
Οοπιρὶ. σας. Νίς. ποαρελϑεῖν} διαπορευόμενος το, 82, 93. διελ- 
ϑεῖν 44, 745» 925 τού, 120, 123, 134») 144.) 216, 242. (ΟΠΡ]. (δῖ. Νῖς. 
τορενομενος ιοΒ. ταρελϑὴν 24ς. τοαρελϑόντες Οεοτς. “αραπο- 

ρευόμενος ϑ8[αν. Οἴἶτορ. ἐκ τῆς πόλεως] -ἰ- ἐχεῖϑεν Αγ. 1. Ασχη. 
Εὰ. 

ΧΧΥ. πρὸς τὸν Σαδὼκ} τῳ Σαδδωκ 11. ΑἸεχ. τῷ Σαδωχ ΧΙ, 

29, 645) 98, 110, 243, 244) 24:5 247. κα τὸν 44. (πιρί. τῳ Σαϑωχ 
γιγι21) 158. πρὸς Σαδδωκ 93. «ὦ ϑαάος (πεεγάοίενι 110. Ἡγρορποῆ. 

᾿Απόςρεψον] εἐπιςρεψον ΧΙ, 4.4) 74, τοῦ, 120, 121, 
123) 134γ) 144γ1ς8, 236,242,.24ς. Οοπιρί. (τ. Νίς. ᾿Απόςρεψον 
--ὖλι»} ΟἸτομπιαρο ἀγοαη Ποπεϊπὶ ἐπὶ εἰοἑίαίεπι; 1Ὁ. Ἡγρορποῖξ. ἰηῖε 

Ορρ. ἄρ. εἰς τὴν πόλιν} -᾿ καὶ καϑισατω οἷς τὸν τοπὸν αὐΐης 
19) 82, 93, τοϑ, 247. ΟΒιγίοί. νἱϊ. 42. -Ἐ εαάεπι, πἰῆ αὐτῷ, ΑΙεχ. 

καὶ καϑήσει ἐν τόπῳ αὐτῆς Ατγῃ. τ. Ατηι. Ἐά, -Ἐ καὶ φῇ ἐν τῷ 

τόπῳ αὐτῆς δῖαν. αν εὕρω] ἑως ἂν εὐρω τό. ργρτηϊϊ. ἐως 246. 
Ῥγεπηϊττ. καὶ 547. Οθοσρ. ἐῶν εὕρω--- Κυρίου] 4 ἱπυεπὶ ρταιίαπι ἀπίδ 
Μονείπμηι 110. ΗἩγρορποῖς. ἱπῖος Ορρ. Αυρ. ἐν ὀφϑαλμοῖς Κυρί8] 
ἐνώπιον Κυριου το, 82, 93, τοϑ. (243. τηᾶγρ.) Οοηηρὶ. Ομγγίο. 1. εἰϊ. 
ἔμπροσϑεν Κυρίς Ατπι. 1. Απῃ. Ἐά., καὶ ἐπιςρέψει]. κα καὶ Απη. τ, 
Ασπι. Ἑά. Θεοῦ. καὶ ἐπιςρ. ὅτε. 84 ἔῃ. ςοπ).] καὶ ἀπαλλάξῃ με 
σῶν ἐν χερσὶ δεινῶν ὁ ϑεὸς ὄψομαι τὴν εὐπρέπειαν αὐτῆς ΟὨτγίοῖ. Ι, εἶτ, 
τεάκεει πῖό, εἰ υἱάεδο ἐάν, εἰ ἰσζογέπι εγμς. 1΄λθ. Ἡγροσποῖξ. ἰηῖεν Ορρ. 

Αὐς. ἐπιςρέψει με] ἐπιςξρεψη με 74γ93.» 120) 121, 242. κα μὲ λ46. 
καὶ δείξει μοι αὐτὴν] οψομαι αὐτὴν 19, 82, 9,. . δείξει] δείξη 74, 
120, 121) 242. οψομαι τιοΒ. δείξει μοι} ν μοι (οπηρ!. μαθεῖ μοι 
ἴῃ σδιαγαίξ. πγίποσε Αἰεχ. τὴν εὐπρέπειαν) τὴν 242. 

ΧΧΨΡΝῚ. Καὶ ἐὼν] , καὶ ΑΙά. ὧν δὲ ΟἸγγίοίξ. ἰος. εἶ. ἐῶν ϑὲ 
Απ. 1. ἄστη, ΕἘά. εἴπη ὅτως] ΤΥ. ΧΙ, 29, ςό, 64, γ1,) τοῦ, 120, 121, 
123) 1349 1445) 1ς8, 236,242,243,244. ΑἸά, (αἴ. ΝΙσ. εἰπῇ μοι 82, 

935 τοϑ. (οιιρὶ. (γγίοίς. Ι. εἶτ, εἰ χ. 132. χὶ. 284. Ασῃ). σ. Ἄγπι. Εὰ, 
ὅτως εἴπη ο Θεὸς 92. κα εἰπὴ 246. Οὐχ ἠϑέληκα ἐν σοὶ] οὐ τεϑε- 
ληκα σε 82, 93. ΟἸτγίος 1. εἶς. οὐ τεϑεληκα μὲ τοϑ. ὄτε ἠϑέληχά 
σε ΟοἴηρΙ. ἡϑέληκα] ἡϑελησα ΧΙ, 29, ςς) 71) 74) 929 τοῦ, (120. 
ϊ νἱάεῖιγ.} 1219) 1239) 134» 144) 158, 236, 242, 243, 244. .24ς. ΑἸά. 

(δι. Νίο, εϑελησα 98. ἐἔν σοί) σε 514ν. Οὗτος. Ἰδὲ ἐγώ εἰμι 
ὅς. δὰ πη. ςοπ).] ἐδὲ ἐγω ποιήσομοι (Π) τὸ ἀρεξον εἐνωπιον αὐτου 19. 
ἐγώ εἰμι} αὶ εἰμι 82, 93, το8. ΟοΠ1Ρ]. ΟἸιγ (οἵ. Ἰος. οἶς. ποιείτω] 
τσοιητω τοῦ. τοοιείτω μοι} αὶ 247. κα μοι Αἰάα. παοιείτω μοι 

κατὰ τὸ ἀγαϑὸν] ποιειτω το αἀγαϑὸν 64. κατὰ τὸ ἀγαϑὸν] α καῖα 
71. τὸ ἀρεέξον 82, 93, 1ο8. Οοηλρὶ. ΟἸιγίοίξ. 1. εἷτ. ὡς δοκήσει 
Απ. 1. Αττῃ. Εά. ὠγαϑθὸν! ἀρεξὸον 123. ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτῷ} 
ἐνώπιον αὐΐε 82, 93, τοϑ. (πρὶ. ΟΠ υγίοί. ἰος. οἶδ, αὐτῷ} αὐτὰ 
ΑΙεχ. 

ΧΧΨῚΙ. τῷ Σαδωῶκ] α τῳ 71, 247... τω Σαδωχ, (ἢς δῖε) 121, 
158. τῷ Σαδὲκ (υζ 4101) Οεοτς. τῷ Σαδὼκ τῷ ἱερεῖ] τῶ ἐερεὶ 
τω Σαδὼκ 222. [Ἴδετε] ἰδὲ δὴ 123. ἰδεται (ῆς σοῃη. {ε4.} 2.42. 
α Οαι. Νίο. ἰδὰ Θεογρ. 8ϊαν. Οἷἶγορ. Ἴϊδετε, σὺ ἐπιςρέφεις] βλεπε 
συ ἀνάξρεφε 19, 82, τιοΒ. Οσπηρὶ. βλεπε συναναςρεφε 93. ιδετε δὴ 
ἐπιςρεψεις τις8. σὺ ἐπιςρέφεις] καὶ σν ἐπιςρεέψεις 44. ῥγαεπιῖτε. ὅτι 
Αγση. 1. Αγ. Ἑά. ἐπιςρέφεις} ἐπιςρεψεις ΧΙ, 20, ς2, 71) 74) 98, 
ΙΟο6, 120, 121, 121, 134) 144, 216, 242, 243.) 244. (αἴ. Νὶς. επι- 

ἐν εἰρήνῃ} εἰς εἰρηνὴν τοϑ. μετ᾽ εἰρήνης 

Οεοτρ. ϑῖαν, καὶ ᾿Αχιμάας] καὶ δου Αχιμαας 19, 82, τοϑ. 
Οομρὶ. ὅς, εἰ Αχειμαας,93.. Αχιμαας] Αχειμαίας 11. ἰηῖτα 
υἱ ἴῃ Εά. Αχιμᾶς 1. 8ιαν. Οἴτορ. ᾿Αχὶμ Οδοῦρ.0 ὁ υἱός σου 
καὶ Ἰωναθ)ῶν} , 92. δυὶὸς 2]. ὁ 64, 93, 98, τού, 247.. οἱ δύο] 
ἀμφότεροι τοϑ. Οὐπιρὶ, ργαπνττ, καὶ δῖαν. Οἴτορ. οἱ δύο υἱοὶ 

24. 

25. 

26, 

27); 

ΚΕΦ. χν. 

ς 23. 



ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Β. : 
ΚΕΦ. Χν. ᾿ 

28. με ὑμῶν. Ἴ!δετε, ἐγώ εἰμι ςρατεύομαι ἐν ̓ Αραξὼν τῆς ἐρήμξ, ἕως τὰ ἐλθεῖν ῥημα “παρ᾽ ὑμῶν 

39. τ ἀπαγγεῖλαί μοι. Καὶ ἀπέςρεψε Σαδὼκ χαὶ ᾿Αξιάϑαρ τὴν χιξωτὸν τῇ Θεᾷ εἰς Ἱἱερεσαλὴμ, 

Καὶ Δαυὶδ ἀνέξαινεν ἐν τῇ ἀναξάσει τῶν ἐλαιῶν ἀναξαίνων καὶ χλαΐων, χαὶ 

τὴν χεφαλὴν ἐπιχεχαλυμμένος, χαὶ αὐτὸς ἐπορεύετο ἀνυπόδετος" χαὶ πᾶς ὃ λαὸς ὁ μετ᾽ αὐτῷ ἐπε-. 
31. χἄάλυψεν ἀνὴρ τὴν χεφαλὴν αὐτϑ" χαὶ ἀνέξαινον ἀναξαίνοντες χαὶ χλαίοντες. Καὶ ἀνηγγέλη 

Δαυὶδ, λέγον)ες, Καὶ ᾿Αχιτόφελ ἐν τοῖς συςρεφομένοις μετὰ ᾿Αξεσσαλώμ- χαὶ εἶπε Δαυὶδ, Δια- 
σχέδασον δὴ τὴν βελὴν ᾿Αχιτόφελ, Κύριε ὁ Θεός μδ. Καὶ ἦν Δαυὶδ ἐρχόμενος ἕως τῇ Ῥωῶς, οὗ 

προσεχύνησεν ἐχεῖ τῷ Θεῷ" χαὶ ἰδὲ εἰς ἀπαντὴν αὐτῷ Χεσὶ ὁ ἀρχιεταῖρος Δαυὶδ διεῤῥηχὼς τὸν 
33: χιτώνα αὐτᾶ, χαὶ γῆ ἐπὶ τῆς χεφαλῆς αὐτῇ, Καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυὶδ, ᾿Εἂν μὲν διαξῆς μετ᾽ ἐμᾷ, 

84. χαὶ ἔσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ εἰς βάξαγμα. Καὶ ἐὰν ἐπιςρέψης ἐπὶ τὴν “πόλιν, καὶ ἐρεῖς τῷ ᾿Αξεσσαλὼμ, 

40. χαὶ ἐχάϑισεν ἐκεῖ. 

32 

ταν. παπημεμαι αι “αὶ -- -ἶα 

ὑμῶν] αμφοτεροι οἱ υἱοι ὑμῶν 19, 85. ἔς, πἰῇ νιοῖ ἡμῶν, 93. υἱοὶ 

ὑμῶν] αυιοι 44-. λα ὑμῶν 134. διδεῖ ὑμῶν ἴῃ ομαγαίΐξ. πιίμοτα ΑἸεχ. 
μεθ᾽ ὑμῶν] μεϑ᾽ ἡμῶν 93. 

ΧΧΝΠΠ. Ἴδετε) δὲ το, 82, 92, 93, 1232. Οοιηρὶ. εἰδετε ςς. 
α 71. καὶ ἰδὲ Ατιη. τ. Αὐπι. Ἐ4. ἴδετε δὲ Οεογρ. ϑ8ϊαν. Οἴτορ. 

ἐγώ εἰμι] ργιηἶττ, οτὶ ᾿ς. καὶ ἔγω 71. ργορηηϊζε, ἐδα τ ῖ9. αὍεοζρ. 

ἐγὼ εἰμι ςρατεύομα!Ἷ ἐγω πτροσδεχομαι υμάὰς 19, 82, 93, 1ο8. (πρὶ. 
ἐγὼ αυλιξομαι 44. ἐδου ἐγὼ φςρατενομαᾶι 2.7. ἐγὼ ταρεμδάλλομαι 

Απῃ. τ. Αγη]. Ἐά. ὅτι ἐγὼ παρεμξάλλομαι ϑ8ῖαν. Οἴἶτογ. ἐγὼ 
σκηνὼ ϑῖαν. Μοίᾳ. ςρατεύομα!) αὐλιξομενος ς2, 92, 123, 144, 
4216, 442. (αι. Νίς. ςρατευσομαι ςς. αὐυλιζομαι 745) τού, 120» 
134. (2.4.3. τηαγρ.) ΑἸά. ἐν ᾿Αραξὼ 5] ἐπὶ τῆς ἐλαιας το, 82, 93) 
108. ἐν Ῥαξαϑ' 44, 24ς. ἐν Ῥαξωϑθ γ4, 120, 123») 134) 144) 242. 
(αι. Νίς. Αὐπν τ. Ασα. Ἐά. εν Ῥαξαωϑ 92. ΑἸά. εν Ραμαϑ' τού. 
ἐν ̓ Αδρωθ Οοπρί. ἐν Ῥαὸϑ ϑῖαν. Οἴἶτος. - ἐν ̓ Αραξωὼϑ τῆς ἐρήμε] 
ἐν Ῥαυχὼπ τῇ ἐρήμῳ Θέ οτρ. τῆς ἐρήμΕ} εν τὴ ἐρήμω το, 82, 93» 
1τοϑ. ἕως τοὺ ἐλϑεῖν] εως οὐ ἐλϑὴ τ9, 93, 1οΒ. Οὐπηρί. εως οὐ ελ- 

50. 82. εὡς ελϑὴν 24. τῷ ἐλϑὲῖν} αὶ τε ΧΙ, 29, 71) 98, 121) 

1.8. βῆμα] ο λογος τ9, 829 93» 1ο8. (οπιρί. τοῦ ἀπαγγεῖλαί 
μ01} του ἀπαγίελθηναι μοι 19, 935 108. (οΙηΡ]. τοῦ αναγίειλαι μοι 
ς6. τα αναγίελθηναι μοι 82. τε ἀπαγίειλαι μὲ 242. ἀγγέλλον 
μοι περὶ παντὸς δῖαν. Οῇἶτορ. 

ΧΧΙΧ. ἀπέςρεψε) απεςρεψαν 1, 82, 123. Ατπη. τ. Ασγπι. Ἑά.- 

ἀνεςρεψαν τ9, τοϑ. ΟομηΡ]. ἐπεςρεψε 44) τού. τῇ Θεξ].. Π, 29, 
τό, 64, 98, τ21, τς8, 246. Ατπι. τ. Ατην. Εἀ. καὶ ἐχάϑισεν) και 
ανεξρεψαν 19, 82. καὶ ἀνεέξρεψεν 93. καὶ ἐκάϑισαν Οοπιρὶ. καὶ 
κατέςησαν αὐτὴν Οεογρ. 8[αν. Οῆτοσ. 

ΧΧΧ. Καὶ Δαυὶδ---τῶν ἐλαιῶν] Ρῶγγο ατίά αἰτεπάεαι εἸίυμπι 

οἱυστπ ΝΡ. ἀνέδαινεν] ἀνεδενε 242. ἐν τῇ ἀναδαάσει) εκ τῆς 
ἀναξασεως 111, 247. τὴν ἀναδασιν ΧΙ], 20, 44) ξ2, τό, 64, 719 74. 

92. 98. τού, 110, 1205) 121) 1237) 134) [4457 1ς8, 216, 242. 243) 24.425 

24ς, 246. Αἰά. (αι. Νὶς. ἐπὶ τὴν αναδασιν 82, 93, τοῦ. Οοπρρί. 
ἐν τῇ ἄναξ. τῶν ἐλαιῶν] εἰς τὸν βενὸν ἐπὶ τὰς ἐλαιὰς Ατ;. τ. Αἴτῃ. 

Εά. τῶν ἐλαιῶν] ργαεγηἶῖ. τὰ ορες ΧΙ, 44. ς2, ςς, ςό, 64, 71) 74) 
92, 98, τού, 119. 120, 121) 123, 1345) 1449) 1.8, 226, 242, 243, 24, 

“46. ΑἸά. (δι. Νίς. ργαχηῖε. εἰς ὄρος ϑίαν. ἀναξαίνων καὶ κλαΐ- 

ὡν] καὶ ἐχλαιεν 19, 82, 93) 1ο8. Οπηρὶ. δῖαν. χλαιων 44. ἀνέξαινε 
καὶ ἔκλαιε ΑΥπι. 1. Ατηι. ΕΔ. καὶ τὴν κεφαλὴν] -Ἐ αὐτῷ Αγηι. 1. 

Αται. ἙἘά. καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπικεκαλυμμένος] καὶ ἡ κεφαλὴ αὐτου 
ἐπικεκαλυμμενη 10, 82, 93) 108. (οπηρὶ. 

κεκάμμενος τηεπ. 92, 120. τοερίἰκεκαλυμμενος 123. υποκχέκλιμενος 

247. 
ϑίαν. Οἴτορ. 
ἐπορεύετο] τταρεπορευετο τ0, 82, 93, το8. (᾿οπῃρὶ. 
ποδητος 71, 123. γυμνρῖς ποσί ϑῖαν. 
μετ᾽ αὐτῇ 247. ὁ μετ᾽ αὐτξ] οἱ μετ᾽ αὐε 111. κ.ο γχ4,) 158, 236, 
242. (Αι. Νῖς. ἐπέκάλυψεν)] ἀπεκάλυψαν ΧΙ, 29, 44, 98. ἀπε- 
καλυψεν γ4, τς8. εἐπεκαλυψαν 121,).244. καὶ ἐπεκάλυψεν ΟΘεογρ. 
ἐπεκάλυψ. ἀνὴρ τὴν κεφαλ. αὐτῇ ἐπικεκαλυμμένη χεφαλῇ Ατπι. Εἀ, 
ἱἐπικεκαλυμμέναις κεφαλαῖς δῖαν. Οἰἶτορ. 
1οβ. Οομηρὶ. δ᾽αν. Μοίᾳ. κα 44, 247. Οεογρ. κεφαλὴν αὐτξ] κε- 
φαλὴν αὐων 44. κεφαλὴν αὐτὰ ΑἸεχκ. - ἕκαςος ΑΤην. 1. καὶ 

ἀνέβαινον ζζο. δὰ ἢπ. ςοηι.} ὠνέδαινον καὶ ἔκλαιον Ατῖῃ. 1. ἀνὴ 

ἕκαςος ἀνέξαινον καὶ ἔκλαιον Ατηγ. ΕΑ. 
καὶ ἔκλαιον Θεοτρ. αναδαίνων ἐν ἀναξδάσει ἔκλαιε 814ν. Οἰἶτορ. 
ἀναβαίνοντες) α 71. κλαίοντες] 236. 

ΧΧΧΙ. Καὶ ἀνηγγέλη] καὶ ἀπηγίελη ΧΙ, 44, 74, τού, 120, 121) 
123») 1347 144. τς8, 416. (αἴ. Νίς. καὶ ἀπηγίελει 242. καὶ ἐπηγ- 
γελη 24ς. ἔης καὶ Απη. τ. Αγη.. ΕἘά. ἀνηγγέλη Δαυὶδ] τω Δαυιδ' 

γοκ. 11. 

Ἃ ᾽ ’ 4, 

καὶ ἀναβαίνοντες ἀνέξαινον 

᾽ , 

ἐπικεκαλυμμένος] ἐπι-- 

Ἃ . ΠῚ ΕΣ ’ . ᾿ Ι ΣὋ 

χαι αὐτὸς ἐπορεύετο) α αὐἷος ἐπορένετο 71. κα αὐτὸς Οεοζξ.- 

. καὶ αὐτ. ἔπορ. νυπ.} πεάϊς 2εάϊδις ἱπεεάξης ψυϊρ.- 
3 

ἀνυπόδετος ανυ-᾿ 
« } ε ᾽ 2. “Ὁ - 

ὁ λαῦόςο μὲτ αὐτϑ) ανῇρ ο 

ἀνὴρ) ἐκαςος το, 82, 93: 

απηγίειλαν 82, 93. 1οϑ. Οοπιρὶ. ἔς, πἰῇ ὠνήγίειλαν, Θογς. ϑῖαν. 
Τι. ΑΙεχ. Δαυὶδ 15] τῳ Δαυιδ ΧΙ, 29, 44. 74) τού, 119, 120, 

134. 1449 1{80.236, 242, 245, 247. Αἰά, (ας. Νὶς. λέγοντες] λε- 
ούων 247. Καὶ ᾿Αχιτόφελ] κα καὶ 247. Αἰεχ. Αχιφτόφελ) 
Αχειτοφελ (ῆς ἴῃ) 11, 93. ἐν τοῖς συςρεφομένοις] ἐν τοις συγκει» 
μένοις το, 82, τοϑ. (πηρί. ἐν τοῖς συνκειμένοις 93. “ ἐν 236, 242. 

ἐν τοῖς συςρεῷ. μετὰ ᾿Αξεσσ.} μετὰ τῆς συςροφῆς μετὰ ᾿Αδεσολὸμ, 

καὶ μετ᾽ ἀνδρὼν οὗ μετ᾽ αὐτῇ ἐπορεύϑησαν 8[αν. Οἰἶτορ. μετὰ 
᾿Αξεσσαλώμ] παρ᾽ ᾿Αξεσολὸμ ἐς! Αἰτῃ. 1. ἔς, πῇ ᾿Αξδεσαλὼμ, Ατηι. 
Ἑά. δΔιασκέδασον δὴ] κα ϑὴ 20, 44. τό, 64, 74, τοό, 120, 1345 144) 
236, 242, 243, 246. ΑἸά. (Αι. Νίς. Αππὸ. τ. Θεογρ. διασκεδασάτω 
ϑδίαν. Οἰἴτορ. Διασκέδασον δὴ ὅτε. δὰ ἤπ. σοπ,.] Κυριος ο Θεὸς μα 

ματαιωσον δὴ τὴν βελὴν Αχιτοφελ τρ. ἔς, ηἰῇ Κυριε, 82, τοβ. 
Οοπιρὶ. ἔς, ἰῇ Αχειτοφελ, 93. Κύριε ὁ Θεός μ5] Κύριος ὁ Θεός 
μὲ αν. Οὐἶξτορ. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ ἦν Δαυὶδ] α Δαυιδ 246. Καὶ ἥν Δαυὶδ ἐρχόμε- 

νος} καὶ ἐγένετο Δαυιδ τπραραγενομενε το, 82, 935» 1ο8. (οιηρὶ. καὶ 
ἀὠνέδη Δαυὶδ Ατηι. 1. Αττη. Ἑή. ἐρχόμενος} εἰσερχόμενος ΑἸεχ. 
ἐχόμενος Οατ. Νὶς. ἕως τῇ Ῥὼς] εἰς Ῥῶς Ατπι. τ. Ατπι. Ἑά., πρὸς 
Ῥὼς ϑῖαν. Οἴἶτοσ. Μεριπηίλαίεπι γποπέΐς Μαΐρ. τῇ Ῥὼς] Ῥοωξ ἼΠ]. 

κατα ΧΙ, το, 29, τό, 82, 91, 985 τοῦδ, 110» 1215) τς8, 243, 244) 24ς, 

546. Οοπηρί. τὰ ορᾶς 71. τὸ ῥεῶνος 2427. οὗ τροσεκύνησεν] και 
προσκυνησανἧος 19, 85, 93) 1.3: ἃ ποοτσεκύνησεν ἐχεῖ ] ἐπ φμο αάονα- 

ἐμγας ἐγαὶ Ψυΐσ. ἔχε} α Απτῃ. 1. Αγπῃ. Εά. 51ν. Μοίη.. τῷ 

Θεῷ] τῷ Κυρίῳ ΧΙ, το, 93, 98, τοβ, 243, 244,.2.7. ΑἸά, τῳ Κυριῳ 
Θεῳ ςό. ονιέπεηι Ψυῖσ. καὶ ἰδὲ]  ἡκει 82, 93. Οοιηρί. Ἐ ἐκεῖ 

τοϑ. εἰς ἀπαντὴν] εἰς ἀπάντησιν ΧΙ, ςό, 64, 715) 74) 92, 93, τού, 

120, 12ἴ,) 123»), 134, 144, 236, 242, 244. ΑἸά. (Αἴ. Νὶς. εἰς ἀπα»- 
τὴν αὐτῷ Χουσὶ] εἰς ἀπαντὴν αὐτῷ Χουσὶ ᾿Αραχίτης Ατηι. 1. Αττη. 
ἘΔ. σκοινὶ! εἰ Οἰμαὶ Ναὶσ. ἀπαντὴν αὐτῷ] ἀπάντησιν αντα 20, 
44, 82, ο8, 110, 243, 46, 247. Οοπιρὶ. ΑΙεκ. εἰπήντησεν (ἢ) αὐταε 

24ς-. αὐτῷ] Ἡ ἐπορεύετο Οεοτρ. -Ἐ ἐξῆλθε 51αν. Οἷτορ. -Ἐ ἰάεπι 
Ἰηΐες ὑποοβ διαν. Μοίᾳ. Χεσὶ) Χεσει 11, ςς, 82, 93. 119. ΑἸοχ, 

Χασιὶ ὁ γέρων 5ἴαν. Οὗτος. Χεσὶ ὁ ἄρχιετ. Δαυὶδ) ροηΐς ρο!ξ και 
ιδὲ 247. ὁ ἀρχιεταῖρος) ο ἀραχιί; ἐταιρος 29. Ὁ ἀρχίετερος 91, 
245. οεταιρὸς ο8. κ0247. ὁ ̓ Αρχὶ ἑταῖρος (οπλρί. “νσελϊιε. Ψυὶρ. 
διεῤῥηχὼς] ἐρρηχως 71. 'τὸν χιτῶνα) τα ἱμᾶτια 111. τὲς χιτῶνας 

δῖαν. αὐτῷ 19] 82, 93, 1ο8. Οοπιρί. αὐτῷ ΑἸεχ. καὶ γ5] 
και ἡ γη ςς. καὶ χᾶς Ατπι. 1. Αγηι. Εά. καὶ κόνις δῖαν. Μοίᾳ. 
καὶ γὴ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῷ} καὶ κόνις ἀμφὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῷ 
ΟΘεογς. καὶ ῥαντίζων (εοηβρεγρεπε) τὴν κιφαλὴν αὐτῇ δῖαν. Οἶτορ. 
ΕἾ Ἰεγγα ῥίεπο εαρί!ς ΜΪρ. 

ΧΧΧΠΙ. ὠαυὶϊδὴ ο βασιλεὺς 82, 93. τιο86. Ἐῶν μὲν] α μεν 
ΧΙ, 29, 445» 53. 56, 64, 71) 744.92, 93, 98) τοῦ, 119, 120, 1219) 123) 

134) 144, 1ς8, 236, 242, 244524ς) 246, 247. ΑἸά. ΑἸεχ. (Αι. ΝΊς. 
Απῃ. 1. Λζηι. ΕΑ, 8ῖΙ1.ν. Ἐν μὲν διαδῃς] εἐαν διελϑης το, 82, 93, 
τοϑ. Οοπιρὶ. μετ᾽ ἐμ8] μετ᾽ ἐμε 24). καὶ ἔσῃ] , καὶ 19, 82, 
93, 1ο8. Οοτηρ!. Ατηι. 1. Ασγπὶ. Ἐά. ἐπ᾽ ἐμὲ] μετ᾽ ἐμὲ 64. ἐμοὶ 
Ατπι. 1. Αστη. ΕΑ. ϑἴαν. εἰς βάςαγμα φορτιον το, 82, 935 1οβ. 
Οοτρὶ. κα εἰς 44. Ασπ). 1. ἄση. Εὰ. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ ξὰν] καὶ αν 11. εαν δὲ το, 82, 93, 1ο8. Ατπ). τ. 

ΔἸ ΠἸαιιῈ οπηπεβ. Αγαν. Ἐ4, Οεουρ. δῖαν. Μοίᾳ. α ἐὰν 246. , καὶ 
Οὐαὶ. ἐπιςρέψης ἐπὶ τὴν πόλιν] εἰς τὴν τσολιν ἐπιςρεψης 1ΠΠ| 20, 
ξξς, 71) 93) 119, 12:1) 123) 1.8, 243) 244.) 24ς. ΑΙεχ. δῖαν. Οἰΐγορ. 

τὴν πολιν ἐπιγρεέψεις ΧΙ. εἰς τὴν πολιν ἀναςρεψης το, 82. (οιηρὶ. 
ἔπι τὴν σολιν ἐπιςρεψης 44, τοῦ, 120, 134) 144. 236, 242. (αἵ. Νῖς. 

εἰς τὴν σολιν ἀναςρέψεις 937) 108. ἐπὶ τὴν τόλιν] εἰς τὴν σολιν 64, 
246. Ατη]. τ. 81114116 ογηηέβ. Ατπι. Ἐὰ. δ᾽δν: Μοίᾳ. αὶ 247. καὶ " 
ἐρεῖς) καὶ ἐρὴς 74. καὶ Ατσπη. 1. αἰϊΐφυθ οπιηεβ. ἄγη Ἐά. δΔιηλη- 
6σ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

! ΚΕΦ, ΧΥ, 
Ν ε : ΄ ε -.᾿.,. 

ἱ Διεληλύϑασιν οἱ ἀδελφοί σου, χαὶ ὁ βασιλεὺς χατόπισϑέ μου διελήλυψεν ὁ “πατήρ σα' χαὶ γῦν 
- " 7 ρ ρ 7 » ΄ ΝΟ 32 ’’ ᾿ Δι Ὃν» ΕῚ 

παῖς σα εἰμὶ βασιλεῦ, [ἔασόν με ζήσαι" ταῖς τὰ “πατρῦς σὰ ἡμῆν τότε [καὶ ἀρτίως) καὶ γῦν ἐγὼ 
ρῸ ἢ ᾽ -ς 4 ΟΝ Ὡ 3 ᾿ 7 Ν ἰδὰ 9 ρὸ Ἀν, ρ᾿ Σ δὼ -. Σ » 

ι δῶλος σός: χαὶ διασκεδάσεις μοι τὴν βαελὴν ᾿Αχιτόφελ. Καὶ ἰὁ8 ἔχει μετὰ σὰ Σαδὼκ χαὶ Αξι- 
΄ ρῶ Ν᾿, “᾿ “ ςϑ ἈΝ 3 3 4 ἰϑ ’ Ν᾿, 9 ρω Ὃ 

ἄϑαρ οἱ ἱερεῖς" καὶ ἔξαι πτᾶν ῥημα ὁ ἐαν ἀχέσῃς ἐξ οἴχου τ βασιλέως, χαὶ ἀπαγ[ελεῖς τῷ Σα-- 
ρ6 ἴω ρωὼ 9 “Ὁ ΄ εἣἿἣΝ » "." 3 Ζ εἣΝ ρῷ 

δὼχ χαὶ τῷ ᾿Αξιάϑαρ τοῖς ἱερεῦσιν. ᾿1δὲ ἐχεῖ μετ᾽ αὐτῶν δύο υἱοὶ αὐτῶν, ᾿Αχιμάας υἱὸς τῷ Σα- 
- ᾿ ε "»",Σ Ν 2 ρ 9 “-ς 9. »" τ ", ρὼ ῥο Ὰ 

δῶχ, χαὶ ᾿ωνάϑαν υἱὸς τῷ Αδιάϑαρ' χαὶ ἀποςελείτε ἐν χείρι αὑτῶν ρος με σἂν ἕημα ὃ ἐᾶν 

9 Ξὥ Ὺ΄ς 9 “Ὁ  εεΡ . φῷ ὶδ ϑ Ν, 4 ΣΤ ΑΡ λὼ ΕΣ Ζ΄ 

ἀχόσητε. Καὶ εἰσηλθε Χεσὶ ὁ ἑταῖρος Δαυὶδ εἰς τὴν πόλιν, χαὶ Αξεσσαλῶμ ἄρτι εἰσεπορεύετο 

38: 

εἰς Ἱερασαλήμ. 

ΚΑΙ Δαυὶδ παρῆλθε βραχύ. τι ἀπὰ τῆς 'Ῥὼς, χαὶ ἰδὰ Σιξὰ τὸ παιδάριον Μεμφιξοσϑὲ εἰς 

ἀπαντὴν αὐτῇ" χαὶ ζεῦγος ὄνων ἐπισεσαγμένων, καὶ ἐπ᾿ αὐτοῖς διαχόσιοι ἄρτοι, χαὶ ἑχατὸν ςα- 

φίδες, καὶ ἑχατὸν φοίνικες, χαὶ γέξελ οἴνου. 
Ν Ν ρο 

Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Σιδὰ, Τί ταῦτά σοι .᾿ 
ἧ ὃ Ἔ ΝᾺ Ὡ “5 ρ, Ν εν» »" 

χαὶ εἶπε Σιδὰ, Τὰ ὑποζύγια τῇ οἰχίᾳ τοῦ βασιλέως τ ἐπικαϑῆσσναι, καὶ οἱ ἄρτοι καὶ οἱ φοίνι- 

λύϑασιν διεληλυϑησαν "44. εληλυϑασιν τό, 246. διελυλήϑεισαν 

(ἴο) γ1. ῥταπηῖτ. καὶ ΑἸά. ργαπηῖ. ὅτι Αὐπι. τ. Ασπι, ἘΔ. δΔι- 

Αὔσαλωμ, κατωπισϑεν, εἴ ἀρτιος ἀφηγμαι, τ 8. 
ΧΧΧΝΊΣΙ. εἰσῆλθε] εἰσπορενέϊαι το, 82, 93, τοΒ. Οοπιρ]. Χεσὶ) 

εληλύϑασιν--ὁ ττατήρ σε] , Οὐπὶ ἱπίεγπιοά. ( οπιρὶ. καὶ ὁ βασι- Χασες 93. Χασὶ ὁ ἑταῖρος Δαυὶδ] ὁ ἀρχιεταῖρος Χουσὶ Δαβὶδ 
λεὺς--ὖὸ πατήρ σε] καὶ ο βασιλεὺς ο ττατὴρ σὰ κατοπισϑὲν μὲ 44. ΑἸά. ὁ ἑταῖρος) ο αρχιετερὸς τς. ὁ ἀρχιεταιρος 93, 123, 247. 
καὶ ὁ βασιλεὺς ἐράσμιος ἦν κατόπισϑέ με. καὶ διελήλυθεν ὁ πατήρ σε 
(ἀπῖεῦ υποοβ) Ασα. Εά, ὁ βασιλεὺς} -Ῥ ο ττατηρ σου 82, 93» 1ο8. 
χατόπισϑέ με} καΐοπισϑεν σε ΧΙ, 246. διελήλυθεν] καὶ ἐληλνθὲν 
547. Αἴεχ. ργβγηῖε. καὶ Αὐπι. 1. ' σδοσρ.0 ὁ τατήρ 68] α ΠΗῖς 
82. 93; 108. 

Οεογρ. 85ϊαν. Οἴἶγος. 
ἀρτιως ἀφιγμαι καὶ ἔγὼω δαλος σὸς 19. 

καὶ νῦν ταῖς σε ὅζς. δὰ ἔῃ. οοπ).} καὶ ἐγω 

εἰμὶ βασιλεῦ) ἐμει βασι- 

λεὺς 74. εἰμι ἐγω βασιλεν 242. ἐσμὲν βασιλεῦ Οφοτρ. 8ῖδν. Οἴἶτος.. 
βασιλεῦ] βασίλενε (ῆς) 82ὥ. ἔασδν με] φείδου μα αν. ἔασόν 
'με ζῆσαι) ἔασον ςήσω ἔμπροσϑέν σε Αττα. τ. (Αττῃ. Ἑά. ἱπίετ υηςο5.) 
ἤμην] ἥμιν ((ς) 242. καὶ ἀρτίως] α ΧΙ, 20, 445 42) 64, 71) 745 
92, 98, τού, 119, 121,.123) 134) 1447) 158, 226, 242, 243) 2445, 24) 

246. ΑΙΑ. Οαϊ. Νῖο. Δπῃ. τ. ἅσῃ. Βα. δξλος σός} δελος σε τ 19: 

247. Οὐρὶ. Αἰεκ. καὶ νῦν] νῦν δὲ ϑίαν. Μοίᾳφ. ἐγὼ] εἰμὶ ἐγὼ 
βασιλεῦ Αττι. 1. Απῃ. Εά. εἰμὲ ΟΘδοῦρ. ἐγώ εἰμι 8[αν. Οἶτορ. 
καὶ διασκεδάσεις} καὶ διασκεδασον 82, 93. Οοπιρὶ. καὶ διασκεδάσης 

Ὀαι. Νὶς. κα καὶ ϑῖαν. Οἤτορ. διασκεδάσεις μοι] διασκεδασης μο- 

νος 246. ἡ μοι 247. ϑιασκεδάσεις ὠπ᾽ ἐμ Αττὰ. τ. Αστῃ. ΕΑ. 
ΧΧΧΥΝ. είππι οοπιπη. 3 ς. εἴ 26. ἰπ Οοάϊος 9. ἕκεῖ μετῶ σἈ] 

μέα σον ἐκει 11, 44. τού, 120, 121) 1349 1447) 230, 242, 24ς, 246. 
ΑΙεχ. "98. Σαδὼκ 19] Σαδδεακ (ἄς ρἰετισαφυε) 82, 92,3. οἱ 
ἱερεῖς] ο ἱερεὺς 247. τᾶν ῥῆμα}, τᾶν Απη. τ. Ατπν. Εἀ. ὃ 

ἐὰν] ὃ ἄν 64. Οοτρ!. δ ἐῶν ἀκέσῃης] ὃ ἀκέσεις Οεοτς. 8ϊαν. Μοίᾳ. 

καὶ ὡς ἀκάσεις ϑίαν. Οἴἶζορ, ἐξ οἴκου] ἐκ σομαῖος ΧΙ, 44, ς, 64, 
γ4, 92, τού, 120, 121), 123») 134, 144, 216, 242, 446. (Αἵ. Νὶςο. 

(εουρ. δἷαν. εκ τοὺ ςομαῖος 29, ςό, 71, 98, 158, 243) 244. Αἰά. 
ἐκ τῷ οἰχκξ 245. ἐξ οἴκε τοῦ βασιλέως] παρα τε βασιλεως 82, 93, 
1ο8. Οοπρὶ. καὶ ἀπαγγελεῖς) καὶ αναγίελης ΧΙ, ττο. καὶ 
«ναγίελεις ς ς, 64. 82, 123, 24ς. ΑΙεχ. αναγίελεις 93, τοϑ. Οογρρὶ. 

α καὶ Ατην. 1. Ατιη. Εά. καὶ τῷ ᾿Αδιάϑαρ) α τῷ 449 64) 71, 
τού, 134, 144, 236, 242, 244. ΑΙά. (αι. Νίς. τοῖς ἱερεῦσιν] α 71) 
247. τοῖς ἀρχιερευσιν τ 8. 

ΧΧΧΥΝῚΙ. Ἰδὲ] καὶ δὰ ςς, ςό, 82, 93, 1οϑ. Οοπιρ. ἸἸδὰ 

ἐκεῖ ἰδὰ εἰσὶν Α΄τῃ. τ. Ατην. Εἀὰ. Ἰδὲ ἐκεῖ-- τῷ ̓ Αδιάϑαρ] α οὐπὶ 
ἱπίετππεά. 24)ῆ. μετ᾽ αὐτῶν δύο] μέϊα, των δυο 44. μετ᾽ αὐτῶν δύο 
υἱοὶ αὐτῶν] δυο νιοι αὐΐων μετ᾽ αντων 82, 93.) το8. (Ομ. δύο υἱοὶ 

κὐτῶν] ρτατοῖίς. καὶ 121. ανιοι 242. Αχιμαας] ργαηηϊε. καὶ 20. 
υἱὸς] ονιος 242. υἱὸς τῷ] υἱος τα ὅ4. Ατπι. τ. Αγ. Ἐά, Θεογρ. 81αν. 
Οἴἶτορ. υἱὸς τῷ Σαδωκ] 44. ὁ υἱὸς Σαδὼκ Οοπιρί: τῷ Σαδὼκ] 
τῷ ΧΕ, 29, 71» 74. 93» τού, τοϑ, 119, 1347) 14.4.18, 236, 242, 244, 
24ς. (αἴ. Νίς. υἱὸς τῷ ̓ Αδιαϑαρ] 4. τῷ ̓ Αδιάϑαρ] κα τῳ 71, 
93. τού, τοϑ, 158. Οοπαρὶ. τωβιαϑαρ (Πς) γ4. τοῦ Αδιαϑαρ 144. 
Αἴην. 1. τα. Εά. Οεογς. ϑ[αν. καὶ ἀποςελεῖτε) και ἐξαποςελειτε 
82, τοβ. (οπιρί. καὶ ἐξαποςελειται 93. κα καὶ ϑίἴαν. Οἶἴτορ. ἐν 
χεῖρν αὐτῶν] ἐν ταῖς χερσὶν αὐΐων 82, 93, τοβ. Οοπρὶ. 
σητε}] οσὰ ἂν ἀκάσητε 74. 0. ἐᾶν ἀχεσητᾶι 91. 
Αγ. τ. Ασπη. Βα. ἄκδσητε)] - καὶ ἐρεις τω Αδεσσάλωμο, διεληλυ- 

ϑασιν οἱ ἀδελφοι σε, και ο βασιλεὺς καΐοπισϑεν μου διεληλυϑὲν οτσα- 
ΤῊΡ σου" χᾶαι ἐγὼ ἀρτίως αφιγμαι, και εἐγω. δελος σος. 82, 93. (Ο. 
γε. 34.) -Ἐ εαάεηι, πἰἢ καὶ ὁ ἐγὼ δελος σος, τοΒ. - εδάεηι, ηἰᾷ 

«1 »Ὰ 3 » 

ο εῶν ἀχϑ"- 

καὶ γῦν παῖς σα] α καὶ νῦν ΟοτηρΙ. καὶ νῦν παῖδες σε. 

« Ἁ 2. » 

Ο και ἀχϑσῆτε. 

Αἴεχ. α ὁ (οπιρὶ. ὁ ἀρχαῖος ἑταῖρος δῖαν. Οἴἶτορ. 
ΑΙεχ. Αττη. 1. Αγπὶ. 4, ἀρτίως ςό, 246. 

ἐπορεύετο] ἔπορενετω (ἢ!) ἀρτίως 44ς. εἰσεπορεύετο] ἐπορενετο 44, 
τού, 247. Αἰεχ. εἰσεπορεύετῳ (Π6) 245. εἰς Ἱερεσαλήμ!]) -Ἐ και 
Αρχιτοφελ μετ᾽ αὐτῇ 19. - εβάεπι, πΠἢ Αχειτοφελ, 82, 93. -᾿ εᾶ- 
ἄεπὶ, πῇ Αχιτοφελ, τοϑ. -᾿ εδάεπι, πἰῇ ᾿Αχιτόϑελ, δίαν. Οἰἶζορ. 

εἰς τὴν Ἱερεσαλημ' 1ς8. κα εἰς 247. εἰς τὴν πόλιν Ἱερεσαλήμ, (ομπὶ 

ἄρτι] α 11,247. 
τότε ϑἷδν. ἄρτι εἰσ. 

Ἱερεσαλήμ ἱπ «ματα. πυϊπογε) ΑἸεχ. εἰς τὴν πόλιν Αἴτῃ, τ. Ασῆγι 
Ἑά. εἰς τὴν πόλιν (καὶ ᾿Αχιτόδελ μετ᾽ αὐτῷ} σεογς. 

ΟἹ. Καὶ] καὶ ὅτε Θεοτρ. 5[αν. Οἴἶτος. 

Ομπιφμε αυϊά ἰγαηίζει ραμίμἑμπε πιομεῖς υεγείσενα Ψαϊρ,. τραρῆλϑε] 
διηλϑὲν το, 82, 935 1οϑ. (οπιρὶ. απηλϑὲν τς8. βραχύ τι] μι- 
χρον το, 82, 93, τοΒ. Οοπηρὶ. βραχὺ Οεογρ. δ]ἀν. Οἷἶγτορ.. ἀπὸ 
τῆς Ῥὼς} κατὰ τὴν Ῥὼς Ατπι. τ. Ατπι. Εά. τῆς Ῥὼς] της Ῥοως 
11,111. τα ορες 241. ῬΩΊΡωσε ΧΙ. ἄκρας τῇ ὄὅρες (πηάγρ. εχ- 
οἴηρίἰ τὶς δοοίογῃπη ΝΊεππς) δῖαν. Οἶτορ. Σιδα] Σειίδα Π. Σιδόα 
(ῆς Ἰηΐτὰ) ΠΙ. Μεμφιδονϑὲ) -“ πρχετο το, 1ο8. Οοταρὶ. Μεμπι- 

ποσὲ Ατπι. τ. Μεμϑιξοσϑὲ (ῆς ροει) δῖαν. Οἰΐγορ.0 εἰς ἀπαντὴν 
αὐτοῦ} εἰς ἀπαντησιν αὐτῳ ΧΙ]. (οΠΊΡΙ. εἰς ἁἀπαντῆσιν αὐτων 93. 
ἀπαντὴν] ἀπάντησιν 10, 44» 64. 71, 82, τού, το8, 119, 120, 123, 
236, 244..24ς, 247. ΑἸΙά. Αἰεκ. υὑπαντησιν 29, 74. 98, 1219) 134, 

158, 243. (αι. Νίο. συναντησιν ςό, 1.4.4, 242,246.Ό. ἐπισεσαγμέ- 
νων} ἐπισεσαγμενον 6. επισαγμένων 24ς. ἐπ᾿ αὐτοῖς] ἐπ᾿ ἀντων 
19, 83, 93» 108, 123. Οοπρ. καὶ ἑκατὸν ςαφίδες ὅτε. δὰ ἤη. 
ςοΠ1.} και οιφι ςαφιδος, και οιφι παλαίων, καὶ νεδελ ὀΐνου, καὶ εκαΐον 

φοινικες 29,244. ΑἸά. καὶ κοφινοὶ ςαφίδων καὶ μέτρα σύκων καὶ ἀσκὸς 
οἶνα καὶ ἑκατὸν φοίνικες ϑϊαν. Οἶτορ. ἑκατὸν σαφίδες] οιφι ςαφιδὼν 
195 82, τοϑ. (οπηρὶ. υφι σαφιδὸς καὶ ὑυφι τταλαϑὼν ς2. ἔς; ουπὶ 
οιφι ῬΓῸ υφι, 92,236. (δῖ, Νῖσ. ἔς, οὐ πὶ υφη ΡγῸὸ ὑφι, 242. οἶφε 

σαφιδὼν 93. οιφι ςαφιδὼν καὶ οἰφι παλαϑὼν 123. οἰφοι ςαφιδὸς οιφι 
ταλαϑὼν Δ4ς. εκῶτον ςαπιδὲς 24). ἱκατὸν ςαφίδες---νέξελ] αἰφι 
γαφιδὸς καὶ αἰφι τσαλαϑὼν καὶ νεξελ ΧΙ, ἢς, οὐπὶ οἰφν ῥτὸ αἰφι δῖ8ν 
445 τό, 64, 98, τού, 1205 1345 144, 158, 243, 246. ἔς, ΟΥΠῈ ἐΦι ῥΓῸ 

αιῷιγ γι. σι οὐπὶ ὑφη ΡΓῸ αἰφι, 74. ἔς, ΟΥΠῈ οἰφες ῬΓῸ ἀἰφι, 119. 

ῆς, οὑπὶ νφι ΡΙῸ αἰφι» 121. καὶ ἑκατὸν 2] καὶ Θὐδοῦρ. ἐἑκα- 
τὸν φοίνικες} διακόσιαι σαλάσϑαι (ἢς) 19. διακόσιοι (ῆς) σαλαϑαι 

82. διακοσιαι παλαϑαι 93, ιο8. ἑκατὸν ταλάϑαι (οπρΙ. νίέ- 
δελ] νεφελ 236. ἀσκὸς εἷς Ατιη. τ. Ατηι. Εα. 

Π. Τί ταῦτά σοι] τι ἐςι σοι ταυτὰ το, 82, 91; τιοΒ. κα σοι τς, 

φμίά εἰδὶ ἀμες ἢ ὅϑγτ. Βαι-εῦτ. τί ἐςὶ τοῦτο Αὐγι, τ. Ασπι. Εά. τί 

εἰσι ταῦτά σοι Θεοῖς. ὥς, οτη Ὁ σοι, ϑ8[αν. Οἰἶγος. φαΐά Μδὲ ο- 
ἦωκε ἀσε ἢ Μυῖφ. καὶ εἶπε Σιδὰ}] α Σιδα 44. νεἰῥοκάϊεφιο δίδα 
νυ. Τὰ ὑποζύγια] οἱ ὄνοι οἱ σεσαλγμένοι (Π6) 19. οι ονοι 

οἱ ἐπισεσαγμενοι 82. ἔς, πἰῆ σεσαγμενοι, 93) 1ο8. οἱ ὄνοι ( οπηρὶ, 
τῇ οἰκίᾳ} τῷ οἰκὼ το, 82, 93, 108. (οπηρί. τῇ εἰκία 242. τῶ οἰκία. 
247. τῇ οἰκίᾳ τοὺ βασιλέως τοῦ ἐπικαϑησϑα!) τοῦ ἐπικαϑῆσϑαι 
τῷ βασιλεῖ Ατπι. τ. Αγην. Εά. εἰς ἕδραν ἡτοιμασμένα εἰσὶ τῳ βα- 
σιλεῖ ϑῖλν. Οἶτορ. 
τὰ ἐκικαϑήσθα!] ἐπιδαινειν το, 82, 93, 198. Οοωρ!. “ ἐπικαϑησθαι] 

Καὶ Δαυ)δ---τῆς Ῥως] 

εἰς ἕδραν τῇ οἰκίῳ τοῦ βασιλίως ϑῖαν. Μοί.. 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Β. 
κΕΦ. ΧΥῚ. 

9 ο»"᾿ ρ, χει: ᾿ “οκ͵{«{ ὯΝ ρωὼ ρ) ρΦ ; κες εἰς βρώσιν τοῖς πταιδαρίοις, χαὶ. ἃ οἶνος πιεῖν τοῖς ἐχλελυμένοις ἐν τῆ ἐρήμῳ. Καὶ εἶπεν ὁ 
ἢ Ἀ Ν οι, ὑΦ: εν. ἰδ μΝ ᾿ ’΄ 

βασιλευς, Καὶ πϑ ὁ υἱος τ χυρία σε; καὶ εἶπε Σιξὰὰ πρὸς τὸν βασιλέα, ᾿Ιδὰ χάϑηται ἐν Ἵερε- 
- Ν ω εχ ΄, » “ ΄ εκ ᾿Ξ Ν ἣν ΄ ρ᾿; ΄ ἈΝ ο δΡ σαλήμ, ὁτι εἰπε, Σήμερον ἐπιςρεψψδσίὶν μοι. οἶκος Ἰσραήλ. τὴν βασιλείαν’ τ πατρὸς μᾶ. Και εἰ- 

ς Ν " » δ} ’΄ Ωῶ : ’ Ν, 

πεν ὁ βασιλεὺς τῷ Σιδᾷ, ᾿1δό σοι ππάντα ὅσα ἐςὶ Μεμφιξοσϑέ' χαὶ εἶπε Σιξὰ ππροσχυνήσας, 

3- 

᾿ 

-. Ὁ 

Εὕροιμι χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου χύριξ μου βασιλεῦ. Καὶ ἦλϑεν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ ἕως Βαου- 
΄ Ν» Χ 93 ρ "ΝΜ 3 ΄ 3 ρ» δ οίμ' χαὶ ἰδὲ ἐχεῖσεν ἀνὴρ ἐξεπορεύετο ἐχ. αυγ[ενείας οἴχα Σαέλ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Σεμεὶ υἱὸς Γη-᾿ 

. ρά" ἐξῆλθε ἐχπορευόμενος χαὶ χαταρώμενος Καὶ λιϑάζων ἐν λίϑοις τὸν Δαυὶδ, χαὶ πάντας τοὺς 
»" " 7 , Ν, ων ε χὰ ΄ " 3 παῖδας τοῦ βασιλέως Δαυίδ- χαὶ πᾶς ὁ λαὸς ἦν, χαὶ πάντες οἱ δυνατοὶ ἐχ δεξιῶν χαὶ ἐξ εὐωγύ- 

μὼν τᾶ βασιλέως. 
μάτων. χαὶ ἀχὴρ ὁ πσαράνομος. 

ἈΝ ᾿"ν ἐγ 9 “ [ω] ' 3 Ε 2 

Καὶ ὅτως ἔλεγε Σεμεῖ ἐν τῷ χαταρᾶσϑαι αὐτὸν, Ἔξελϑε ἔξεχϑε ἀνὴρ αἷ- 

Επέςρεψεν ἐπὶ σὲ Κύριος “σάντα τὰ αἵματα τοῦ οἴχου Σαοὺλ, 
[γ ϑ ΄ ΡῚ 3 3 ἰϑι ΝΨ, 2 [ω] β᾿ῷ 

ὅτι ἐδασίλευσας ἀντ᾽ αὐτϑ' χαὶ ἔδωχε Κύριος τὴν βασιλείαν ἐν χειρὶ ᾿Αξεσσαλὼμ τῇ υἱβ σου" 
δ ΦΆΝἝ Ν 2 ἰον ΄ “Ψ 3 . . χαὶ ἰδὲ σὺ ἐν τῇ χαχίᾳ σε, ὅτι ἀνὴρ αἱμάτων σύ. Καὶ εἶπεν ᾿Αξεσσὰ υἱὸς Σαρεΐας πρὸς τὸν βα- 

΄ 7 »“, ᾿ 
᾿ 

σιλξα, Ἱνατί χαταρᾶται ὁ χύων ὁ τεϑνηχὼς ὅτος τὸν χύριόν μὲ τὸν βασιλέα, διαξήσομαι. δὴ χαὶ 

- 

ἐπικασισαι (τᾶς. υἱ Εἀ.) ςό6, επικαϑεισϑαι 242. καὶ οἱ φοίνι- 
χες] καὶ ἐπαλαϑαι (ς) 24ς.- οἱ φοίνικες] αἱ σαλαϑαι ΧΙ, το, τό, 
64. 71) 82, 93. 108, 1219 158, 243, 24... 246. (οιηρὶί. ΑἸά. φοί- 

νίκες) τσαλαϑοι 20, 98. εἰς βρῶσιν) Ργατηϊτ, καὶ αν σαφιδὲς 10) 

82, 93. 1ο8. ργϑεπη)ϊῖ, καὶ ςαφίδες Οοπιρὶ. τοῖς παιδαρίοις} τῶν 
παιδαρίων 74. 246. ποιεῖν] τίνειν 82, 93, τοϑ. Οομρρί. τοῖς: 
ἐκλελυμένοις] τῳ ἐκλελυμένῳ 82.) 93, τοϑ8. Οοτηρί. ἐν τῇ ἐρήμῳ] 
Ἑ ἐκεῖ Ατπ. 1. ἅπῃ. Εὰ. ᾿ 

111. Καὶ τὲ] α καὶ γῖ. 144) 236, 242. (δϊ. Νις, του εςὶν 82, 
93, 108. ΟΟΏΡΙ. Αγπῃ. 1. Αστῃ. Εἀ. δ8]αν. Οἰτορ. καὶ πᾷ ἐςὶν. Οεοτρ. 
κυρία σΒ } κυρι μα ῬΠΠΊΟ :. ὥοττ. σου.93. στρὸς τὸν. βασιλέα] α 71. 
κάϑηται] - ὁ υἱὸς ὕδοῖρ. ἐν Ἱερασαλὴμ] ἐπι Τερεσαλημ 246. 
ὅτι εἶπε] καὶ λέγει 19. 825 93. 1το8. (πρὶ. . Σήμερον: ἐπιςρέψουσίν 

μοι ὅτε. δὰ ἔπη. οοπ|.]. ἀοαδς γοθβέμε! καϊλὲ Μλδεῖπω Ῥεμς. γέρηπι βαϊγὶΣ 

"πεὶ (μρεν ρορμΐμνπι 1{΄αεἰ. Β10]. Βοεπ). ΜεΙδηί ΠΟ ΠΙ!. οἶκος Ἰσραὴλ) 

ο ονκος Ἰσραὴλ ΧΙ, 44) 922 93. 108,120,1237 1349 144γτς8, 416,242, 

44ς, 246, 241. Οοιηρ!. ΑΙεχ. (αἴ. Ν 6. ργεητ. τὰς 64. ΑΙά. 

ΘΟ εογρ. δ᾽αν. υἱιοι Ισραηλ 82. τᾶς ο οικὸς ἴσραηλ 110. 
ΙΝ. τῷ Σιδᾷ]κ 44. 71. προς Σιδα (82. ροῆελ, υἱ ἔξρε, Σειξα) 

1ο8. (πρὶ. ρος Σείδα 92,. Ἰδὲ σοι] -ξ- ἐξα το. Αγηι. τ. Απῃ. 
ΕΔ. Ἐ εριν τςϑ. ἰδὲ σὺ Πεοτρ. παντα] πανῖες 45. 

ὅσα ἐςὶ Μεμφιξοσϑὲέ] τα ]α τὰ τε Μεμφιδααλ τ9. ταντα ἐςᾶι τὰ 
Μεμφιδοσϑε ς6ό. εγαι παντα τὰ Μεμφείδααλ 82, 93. εξαι σαντα 
οσα τον Μεμφιξααλ τοϑ. ἔξγαι στάντα τὰ τὰ Μεφιδοσίϑ Οοπηρὶ. 
τᾶν ὅσον ἐςξὶ Μεμπιποεϑέ Αττῃ. 1. ἔς, ηἰῆ Μεμπιξοσϑέ, Ατπι. Ἐά. 
χαὶ στάντα κτήματα εἰσὶ Μεμπεωσϑέ Θεοῦ. Μεμφιξοσϑέ] ρτβ - 
γαῖ. τῶ 20) 445 58» όᾳ, γ15) 74. 92,98, τού, 110» 120, 123») 134» 144 

ϊ ι 68, 216, 242, 244, 247. ΑΙά. (αἴ. Νῖς. Ρτρεπηῖτε. τῷ 2(ς. καὶ 
εἶπε Σιξὰ προσκυνήσας] προσεκύνησε Σιξὰ καὶ λέγει Αγπῃ. 1. ΑΓΠ,. 

᾿ Ἑα, τροσχυνήσας] τοροσκεχυνήχα 82) 93» 108, τοροσκυνῶ Οοπιρὶ. 

συγγενείας] εκ πατρίας το, 82, 93, 1ο8. Οὐοπιρὶ. 

Εὕροιμι] ευρον ΧΙ, 29, τό, 71» 1199 1219) 1ς8, 241, 24) 246. εὑρη- 

κα 82, 93. εὑρη 108. ἐν ὀφϑαλμοῖς---βασιλεῦ] εν οφϑαλμοις του 
κυρια μου τὰ βασιλέως το, 82. ἢς; ΠΠ6 ὈΓΙΠΊΟ ταν 93- κύριέ μου 
βασιλεῦ] τα κυριξ μα τε βασιλεὼως 108. 

Ν. Καὶ ἦλϑεν] και παραγινεται τ0, 82, 93; 108. (ὐοπιρί. καὶ. 
ὁ βασιλεὺς], 44. Δαυὶδ] α το, 119, 

ιᾶο, 236, 242. ἕως Βαερίμ] εἰς Βαδρειμ 1196. Βαερὶμ] Βερειμ 
11. Χορραν 19. Βακρειμ (ςς. οοττ. Βαϑδρειμ ΔῸ 4]. π.} 141, 247. 
Βαϑυρειμ 64. ΑἸά. Χορραμ 82, 93, 108. Βοχρρειμ, 158. Βαυκρίμ, 
Απη. 1. Ασπι. Εὰ. Βαπιρίμ᾽ Ὅοτρ. Βαϑιρίμ 5’3.ν. ἐκεῖϑεν ἀνὴρ]. 

Ἴτ. 44. κα ἀνὴρ 242. εἰνὴρ ἐξεπορενετο) ΤΥ. τό, 546, 347. ἐκ 

καὶ ὄνομα αὐτῷ] 
α καὶ ϑίαν. Οἶτορ. ὄνομα δὲ αὐ- 

οισηλθεν ζό, 244) 246. 

καὶ ὄνομα αὐτῷ Ατηι. τ. Αγηι. Εά. 
τῷ δΚιαν. Μοίᾳ. Σεμει] Σεμεει Π1. (10. ἂς ἰηῖα.) 242. Σαμεει 

(ἔς ροῖελ) ςς. υἱὸς Γηρα] υιος Γηρσαι 19. κα 242. υἱὸς Γηρή 
Ατπι. 1. στη. ΕἘἀ. υἱὸς Ἰρωυί Οεοτρ:- ἐξηλϑε] καὶ ἐξεπορένετο 10. 

Ρταετηϊτξ. καὶ ςς) 247. εζηλϑε δὲ 64. ΑἸά. Ὅὐοοτς. ϑῖαν. εζεπορενετο 
82,) 93. οπιρί. επορευετο το. ἐκπορευόμενος---τὸν Δαυὶδ ἰῃ σοπι. 
{ε4.1 ἐκπορενομενος και κακολεγῶν (Πς) καὶ βαλλων λιϑὲς ἐπὶ τον 
Δαυιδ 10." ἢς, ηἷᾶ κακολογῶν, 82, τιοϑ. Οοιηρὶ. ἢς, πἰ καλογων, 
93. ἐκπορευόμενος καὶ καταρώμενος] εἰς ἀπαντήσιν καταρώμενος 
44. καὶ καταρώμενος} 58: καὶ κατηρᾶτο Απη. 1. Αππ, Ἑά. 

« καὶ ϑίαν. Οὗτος. 

΄ 

πάντα 

ἼἜξελϑε ἔξελϑε ἀνὴρ αἱμάτων] Εχὶ υἱν (απρμίπεμι ΑΥΔθτ. 

ΝἹ. Καὶ λιϑάξων ἐν λίϑοις] καὶ ἔδαλε λίϑες Απῃ. 1. Ατγαι. Ἑά. 
λιϑαζων] εἐλιϑαζεν ΧΙ, ςό, γ1, 121) 1ς8, 24ς, 246. Οεοτρ. ϑίαν. 
Οἴτορ. ἐν λίϑοις] Βαθεῖ ἐν ἰη ομδγδέξ. ποτε ΑἸεχ. μετὰ λίϑων 
Οεοτρ. τὸν Δαυὶδ) , τον τς 8. ργαρηΐ. ἐπὶ ϑίδν. πᾶντας-- 

Δαυίδ 43] Ψψαντας τες ταιδας αντε 44. ταντας οἵ μετὰ τῷ βασι- 
λέως Δαυίδ Ατπι. τ. Απη. Ἐά. πάντας τὰς τραῖδας} ργα τί. ἐπὶ 
82, 93; το8. Οοπιρὶ. δῖαν. τῇ βασιλέως 13}. τς8. τῇ βασιλέως 

Δαυΐδ] αὖτε 82. 93, το8. (Πρ. καὶ πᾶς] α καὶ Θεοῦ. καὶ 
τᾶς ὃ λαὸς---οἰ δυνατοὶ} καὶ ἐπὶ τοάντα τὸν λαὸν ὃς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ 
ἐπὶ στάντας τοὺς δυνατὰς 51Αν. Οἴζορ. καὶ σᾶς ὃ λαὸς ὅτε. δὰ 
ἤπ, ςοἴῃ.} α 44. ὃ λαὸς] δὲ8 (οτὶρυπι 242. ὁ λαὸς ἦν] α ἦν 82, 

93.) 198, 247. Οοτηρὶ. ΑΙεχ. Αἰπῇ. 1. Ασπι. Ἐὰ. σσᾶντες οἱ δυνατοὶ] 
΄σαντες οἱ μάχηται 82. 93, το. τιάντες οἱ τρατηγοὶ Αγστη: 1. Ασηι: 
ἘΔ. ἐκ δεξιῶν] - αὐτῇ ΑἸοεχ. ρῥταπηα. ἦσαν 247. Αγ. τ. Απτη. 
ΕΔ. εὐωνύμων] ἀριξερὼν 82, 93, τοϑ. ΟοπιρΙ. τῷ βασιλέως 25} 
-ἰ ἦσαν 8ϊαν. Μοίᾳ. : 

ΨΙΙ. Καὶ ὅτως] καὶ τος τοῦ. 
ἔλεγεν ἕν τω καταρασϑαι 44. Καὶ ἅὅτως ἔλεγε] και ταδὲ εὐτε 82, 
1οΒ. κατὰ δὲ εἶπε (ἢ) 93. ἔλεγε] εἶπε ΧῚ, 29, ςό, γι, 74.) 98, 
τού, 120, 121, 134) 144) 1.8, 236, 242, 243, 244, 246. (οπῃρ!. ΑἸά. 

(αι. Νὶο. Σεμεὶ] Σεμεει (ῆς Ρίατυπιᾳμε) 20, 93. 
ρῶσϑαι αὐτὸν] καταρώμενος αὐτὸν Οεοτρ. δἰαν. 
χκαϊαρασασϑαι τού, 121. (αἴ. Νίο. 

Καὶ ΝΕ και 

ἐν τῷ κατα- 

καταράσϑα!ι] 

αὐτὸν} -Ἑ τὸν Δαυιδ 247. 
ἔξελθε 25] 

α 123) 1ς8. (αι. Νὶς. (μιγίοίε 1. διό. μαδεῖ ἴῃ σπαγαέξ, πηΐποτῖα 

ΑΙαχ. ἀνὴρ αἱμάτων) ὁ ἀνὴρ τῶν αἱμάτων ΟΒιγίοίε. χὶ. 232. 
αἱμάτων ρταετηῖτι. τῶν 93. ΟὐπρΙ. καὶ ἀνὴρ] καὶ ο ἀνὴρό4. ὁ 
ποαράνομιος) τσαράνομε 44. : 

ΝΠ. Ἐπέρρεψεν] ἐπέτρεψεν ΟΒτγίοτς 1. εἶτ, ἐπὶ σὲ Κύριος] 
Κυριος ἐπε σε ὅη, 242, 247. ΑἸεχ. τοῦ οἴκου) α του 1:8. ὅτι 
ἐδασίλευσας] ανϑ᾽ ὧν ἐδασιλευσας ΧΙ], 29, 44) ζ2, 64, 71) 749 82, 03, 
98, τού, τοϑ, [19,. 120, 121) 1239 134) 144) 1 8, 426, 242, 243, 244. 

24ς, 446. Οοπιρὶ. ΑἸά. (δι. Νις. Ομ ιγίοί. 1. οἶς. ἐξασίλευσας] 
ὁ βασιλεύσας 24). Κύριος 23]. 44. τὴν βασιλείαν) τὴν βασι- 
λείαν σον Ατπι. 1. Ατπῃῆ. Ἐά, ἐν χειρὶ] εἰς χειρας 82, 93, 108. 
Οὐομπηρ!. Ομγίοῦ. 1. εἶς. Απτο. ἙἘά. καὶ ἰδὲ --κακίφ σου] καὶ εδεὶξε 
σοι τὴν κακιᾶν σε 10, 82, τοβ. (οιηρὶ. ΟΒιγίοϊε. ἰος. εἶς. ἤς, συπὶ 
εἐδιξε ρτὸ εδειζε, 93. καὶ δείξω σοι τὰ κακά σου Ατῖν. τ. Ατπι. Ἐά. 
ἐν τῇ κακίᾳ σου] εν τῇ οἰκιρᾳ σα 44. ΑἸά. σύ 8ηλ].] -- εἶ 82, 93, 
το8, 247. Οοἴηρὶ. ΟἸεγίοίς. ἰος. εἶς. Ατπλ. 1. Ασπ. Ἑά. Οεογρ. ϑἷδν. 
Οἴἶτορ. κα 1:2ι. 

ΙΧ. ᾿Αξεσσὰ] Αξεισα 11, 11. Αξεσα γ4) 134. (144, τς8. ἧς 
ἰηῆα.) ᾿Δέεσαὶ (ῆς ἐν) 24). ᾿Αξεισαὶ ΑἸοκ. υἱὸς Σαρεῖας] ὁ 

τῇ Σαρεια 44, 74.» 92. τού; 120, 1239» 134. 144. 2416, 245. ΑἸά. (δι. 

ΝΙο. Σαρεϊας] Αρεῖα (ροῖϊεα Σαρεια) τ19. Σαρευίας Οοτς. 
Ἱνατὶ καταρᾶται» --τὸν β βασιλέα 29], ουπὴ ἰηϊοτπηεά. τοό. ὃ κύων 
ὃ τεϑνηκὼς ὅτος] ἅτως κύων εἷς τεϑνηχὼς Α΄τη. τ. Ατπι. ΕἘά,. ὁ τεϑ- 
γηκὼς} ἐπικαΐχρατος 19, 82,93; 1ιο8. ΤΓβεοάοτγεῖ. Ω. 31. ἴη. 2 Ἀερ. ὁ 

τεϑνηκὸς (66) 542. ὁ τεϑνηχὼς ὅτος] ετος τεϑνηχως 246.5Ὑ. ἅὅτος] 
ὅτως 1:8. τὸν κύριόν μου] τὸν κυριον ἡμῶν 2465. διαξήσομαι] 
διελευσομῶι το, 82, 93, 1ο8. Οοπηρὶ. Ὑεοάοτεῖ. Ἰ. οἶζ, διαξήσο- 
μα! δὴ] α δὴ 44. ἰϑὲ νῦν διαθήσομαι ϑῖαν, Οἰΐῖτος: 



΄144,4.242. Αἰά. (αι. Νις. 

γῶιξ 93. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

ἄφελὼω τὴν χεφαλὴν αὖτ. 

ΚΕΦ. ΧΥῚ, 

αὐτὸν, χαὶ ὅτως καταράσϑω, ὅ ὅτι Κύριος εἶπεν αὐτῷ καταρᾶσναι τὸν Δαυΐδ' χαὶ τίς ἐρεῖ, Ὡς 

τί ἐποίησας ὅτως; Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς ᾿Αξεσσὰ χαὶ “«ρὸς πσἄντας τὸς παῖδας αὐτᾷ, ᾿Ιδοὺ ὁ 

υἱός μου ὁ ἐξελϑὼν ἐχ τῆς χοιλίας μὰ ζητεῖ τὴν ψυχήν μου, χαὶ πὶ ῥοσέτι γῦν ὁ υἱὸς τ Ἰεμινί" 

ἄφετε αὐτὸν καταρᾶσθαι, ὅτι εἶπεν αὐτῷ Κύριορ. 

ἐπιφρέψε μοι ἄγανα ἀντὶ τῆς κατάρας αὖτ τῇ ἡμέρᾳ ταύτη. 
Εἴπως ἴδοι Κύριος ἐν τῇ ταπεινώσει μβ,. χαὶ 

Καὶ ἐπορεύϑ᾽ Δαυὶδ χαὶ πτάν- 

τες οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ" καὶ Σεμεῖ ἐπορεύετο ἐκ πλευρᾶς τῷ ὅρους, ἐχόμενα αὐτῇ “σορευ- 

ὄμενος χαὶ ὶ χααρώμενος χαὶ λιϑάξων ὦ ἐν λίϑοις ἐκ πλαγίων αὐτὸ χαὶ τῷ χοῖ πάσσων. Καὶ ἦλϑεν 

ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὃ λαὸς μετ᾽ αὐτῇ ἐχλελυμένοι, καὶ ἀνέψυξαν ἐκεῖ. 

κᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ εἰσῆλθον εἰς Ἱερεσαλὴμ, καὶ ᾿Αχιτόφελ μετ᾽ αὐτδ. 

ὁ βασιλεὺς} -Ἡ προς Αδεσσα ΧΙ, 20; 94, 71, 74, 82, 92, 93, 
ο8, τού, τοϑ, 120, 121») 123) 134) 2106, 242, 24) 246. (οπλρ!. Αἰά. 

Γαι. Νίς. ϑιαν. Μοίᾳ. -Ἑ πρὸς Αδεσα ς2, ςς,), 144, 1.8. -Ἐ Αδεσ- 
σα ς6. -Ἡ τῷ ̓ Αδεσιὲ Θεοῖς. -Ἐ τῷ ᾿Αδεσῷ ϑίαν. Οἴἶτορ. τί 
ἐμοὶ] τί ἐςὶν ἐμοὶ Ατηγ. 1. Ατγπι. Ἐά. καὶ ὑμῖν υἱοὶ] καὶ σὺ υἱε 19, 

82. και σοι υιε τό, 93, 1ο8, 246. ΟἨνγ οἵ. ἵν. γι6.. καὶ ὑμῖν υἱοῖς 

1.8. κα καὶ Ατηγ. 1. Σαρεῖας] Σαρβια (υΐ ἤιργ4) 74) 120. ΤΠ εο- 

ἀοτεῖ. 1. οἱζ, καὶ ἄφετε] κα καὶ ΧΙ, 44, ςό, 123, 24ςν» 247. ΑἸεχ. 

ὙΠεοάοτει. 1. οἷς. Αππῃ. 1. Ἄγῃ. ΕἘἀ. σεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. αφες 246. 

δῖαν. Οἶτορς. - καὶ ἄφετε--καταράσϑω] ἄφετε αὐτὸν καταρᾶσϑαι 
ΓΟ γί. 1. οἷς. ἀπε ἐαπι, εἰ πιαἰξάϊεα!ί Δυρ. καὶ ὅτως κατα- 
ράσϑω] διοτι καϊαραται μοι τ9, 82, τοϑ. Οοπνρί. Ὑπεοάοτεῖ. ἰος. εἶϊ, 
διοτι κεκαταρατε μοι 93. κα ὅτὼς 247. κα καὶ Αγη. 1. Ασῃ). Εά. 

Α καὶ ὅτως ϑίαν. Οἴἶζορ. καταράσϑω])] καϊαρασασϑω 44) 74, τ20. 
ὅτι Κύριος] τι 0 Κυριος 446. ὙΓμεοάοτεῖ. 1. εἶϊ. εἶπεν αὐτῷ] εἶπε 

τῷ Σεμεεὶ ΒαΗ]. Μ. 1]. 87. καταρᾶσϑα!]) καϊαρασασϑαι ΧΙ, 44, 
74.) τοῦ, 120, 123», 134») 226, 247. (δἵ. Νίο. κακολογεῖν 19, 939 108. 

Οοπηρὶ. Τμεοάοτεῖ. ἰος. οἷς. καὶ κακολογεῖν 82. καταρασϑω ιςϑ. 
καὶ τίς ἐρεῖ δος. δὰ ἔμ. σοη,.} χαὶ τις ἐρο! τῦρος αὐΐον τι. ΧΙ. εἰ φεῖς 

ἐἰϊεεῖ εἰ: φμαγε ζεεϊὶ βε ἢ Απρ. τίς ἐρεῖ} -ξ τῦρος αὖον 44, ς2, 

ξς 5) 71) 745) 92, 98, τού, 120, 123, 134) 144, 236, 242, 243, 244. 
ζαι, Νίο. 8αν. Οἷἶγορ. -Ἐ αὐτω 82, 93. ΟὌμΡΙ. ὙΤεοάοτει. 1. εἶτ. 
Ὡς τί ἐποίησας} τι οτι ἐποιῆσας 29, ξςς, τύ, 71) 93) 98, 1105) 1219 

158, 243,) 244γ)245,) 246. κως 44) 52, 64, 92, τού, 120, 123»{ 134: 
οτι τι ἐποιήῆσας 74. οτι πεποιηκας 82. 

τι οτι πεποιηκας τοϑ. (οηγρί. Ἰπεοάογοῖ. ἰος. οἷτ. τί τῶτο ἱποίησας 

δῖαν. Οἶνον. Ως τί ἐποίησας ἅτως] ὡς τοῦτο ἐποίησας Θξοτξ. 

ΧΙ. τρὸς ᾿Αδεσσὰ) ὥρος Ιωαθ το, 82, 93. 1ο8. πρὸς ᾿Αδισαὶ 
(ἄς ροῆϊε4) ΑἸεχ. πρὸς παὐῇας τοὺ] αὶ ρος τσα ας 44. ὁ ἐξ- 

ελϑὼν] ὃς ἐζηλθὲν Θεοῦ. καὶ τροσέτι νῦν] ἰδὲ και νὺν ΧΙ, 29, ς2, 

74593, 98, τού, τ19,120, 1.34 144. 158,236,242,243, 244,24ς. (Αῖ. 
ΝΙΟ, ιδὰ καὶ νυν 44. εἰ δὲ καὶ νῦν ξό, τ21. α71. εἰ δὲ νῦν 346. 

ὅαον προσέτι Ατη]. Εά. καὶ ἰδὲ νῦν δϊαν. Οἴἶτορ. καὶ πολλᾷ μᾶλλον 
ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ προσέτι γὺν---Ἴεἐμινί 7 εῖ δῃ καὶ γυν τος ονιος τοῦ 

ἱεμεναικξ το. εἶδε καὶ νῦν (ς) 82. εἶδε καὶ νυν τος ο νιος τα Ιεμει- 

εἰ δὲ καὶ νυν τος ο νιος τε Ιεμιναιε τοϑ. Οοπιρὶ. Τεοάο- 
τεῖ. 1. εἶτ. εἰ ααλμς πιοαΐο δέϊμς ]επηπὶ: Αὐρ. Ἴεμινι] Ιεμέενες Ἱ1. 

Εἰιεμένει 111. Ιεμιναῖς ΧΙ, 290,44, 64, 92, 98, τού, 119, 120, 1235 134) 

144, 1ς8,.243,) (244. ἀυ. 81: [ἐμεναιπ.) 246. ΑἸά. [εμινει (ς ς. σοῖτγ. 

Ἐμιναις 8 αἱ, τ.) Αἰεχ. ἱεμειναια τό, τι. Ἐμιναιξ 71. ἱεμμιναιῃ 
)4. ἱεμενίου 236. Ἱεμμέενιον 242. Ἰεμηναιου 24ς. Ἰεμενίου Οδῖ. 

Νιίς. ἸΙεμὶν Αττη. 1. Αγην. Εὰ, Ἰεμὲν Θεοτρ. ᾿Εμιενιὲ δῖαν, Οἴτορ. 

ἄφετε αὐτὸν} ἄφες αὐἶον 19, 93» 108. (Βεγίοἵς. 1. οἷς. ἄφεται ἄντον 

2424. ἄφετε αὐτὸν καταρᾶσϑαι) , 82. ἄφετε αὐτὸν (ἐἱοοπεῖαπα 

«ἰαἱε 11) καὶ καϊαράσεται Αττω. τ. αἰ σὸς οπΊηθβ. ἄφετε αὐτὸν κα]α- 
ράσηται (ἰπ τηᾶγρ. ἱπηρεϊ πίτυς ἵνα) Αὐτη. Ἐ4, μπένε ἐδίμπα, πιαϊεάίεαι 
Αὐρ. εἰϊπεϊμεε ἕεπε μὲ ππαϊεάϊεα! αὶ. καταρᾶσϑαι) καταρασϑω 

ΧΙ, ςς,) ς6, 64, 121) 244. Τβεοάοτεῖ. 1. οἷϊ. καΐχρασασϑαι 44, γ4, 

1ού, 120, 1239) 134) 236, 247. (αῖ. ΝΙο. α ΟἸινγίοὔϊ. νἱῖ. 43. καὶ 
καταρασϑὼ 93, 1ιο8. (οπηρὶ. (Αἰεχ. σαπὶ καὶ ἰῃ ομαγαξξ. τηϊποσα.) 
καταρᾶσϑαί με ΟἸνγίοῇ. ν. 443. Οεογρ. ϑ[αν. ὅτι εἶπεν αὐτῷ] 
λ44. εἶπεν αὐτῷ Κύριος] Κυριος εἰρηκεν ανυτῳ 82, 93: τοϑ. Οοιρρὶ. 
ΟἸ γιοῦ. 1. διό. Ὑπεοάοτεῖ. ι. εἴς. ἊΣ αὐτῷ ἐνετείλατο ΟὨμγγίοίς. 
Υ. 442. 7... - ἊΕ 

ΧΙ]. Εἴπως] ὁπως 44, 8,99, τοϑ, 247. Τεοάοτεῖ. 1 υἱὲ 
7δοι1 μι υἱάεαί Αυς. Εἴπως ἴδοι Κύριος] ὅ ὅπως ἰδὴ (α!. ἴδοι) Οἢγγ- 

(οἷ. ἱ. χιό. ἴδοι Κύριος] ἰδὴ 19, 82, 93, τοϑ. ειδοι Κυριος 64. 

λ Κυριος 71) 121. ιδηὴ Κυριος 247. εἴδη Οοπρ!. ἴδοι μὲ Κύριος 

Εἴπως 

Καὶ ᾿Αδεσσαλὼμ χαὶ 

Καὶ ἐγενήϑη ἡὶ ἡνίχα ἦλθε 

δῖαν. Οὗτος. ἐν τῇ ταπεινώσει μου] τὴν ταπεινωσιν με το, 84,93, 
τοϑ, 123. Οοπιρὶ. ΟἸΠγίοῃ. ΤΠεοάοτεῖ. ἰος. οἷς. ἀκρελϊἑαίενι πιά 
Αὐρ. τὰ ταπεινά μου Αττη. τ. Αἴτῃ. Εά. εἰς τὴν ταπείνωσιν μα 
δῖαν. Μοίᾳ.Ύ καὶ ἐπιςρέψει} καὶ αντιςρεψει τς8. εἰ γειγιόμαι Αὐρ. 
ἐπιςρέψει μοι] ἀανταποδωσοι μοι Κυριος τθ.. αὐαποδϑωσὴ μοι ο Κυριος 
82. ἔς, πἰῇ αὐαποδωσει, 93. ἔς, ἔπε ὁ, (οπιρί. ἀνταποδώσει μοι 
Κυριος το. ΤΠοοάοτσει. 1]. εἰ. Κνριος 247. ἐπιςρέψει Κύριός μοι 

ΑΙεκ. ἀποδώη (Δα. ἄνταποδῳ) μοὶ Κύριος Ομιγίοί. 1. ο΄. ἀγαθὰ 
ὅτε. 84 ἔπ. οὐπ).1 ἐντὶ τῆς ἡμέρας ταύτης ΟΠιγίοῖ!. χ. 03. ἀγα- 
ϑὰ ἀντὶ τῆς κατάρας αὐτῷ} ἀγαϑὰ αὐτῷ ἀντὶ τῆς κατάρας Θεοῖς. 

αὐτῷ} τρίιτὴς 111. κ 82. ΟἸἩγγίοί. ἰ. 216. τῇ ἡμέρα ταύτῃ] , 44. 
τῆς ἕν τῇ ἡμέρῳ ταυτῇ 82, τοϑ. ΟΒιγίοίξ. 1]. οἷ. τῆς ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐχεινῃ 93. Ρῥγδτηἶτῖ, ἐν Οὐιηρ]. Αἰεχ. Ὑεοάογεῖ. ἴος. οἷϊ. ἐπ ἀΐε ἦβο 
ΔΑυρξ. 

ΧΙΠ. ᾿ ἐπορεύθη] ἐπορεύετο 10, 82, 93» ιοϑ. (οπιρί. καὶ παν- 

τες} ̓- παΐῇες ό,, 123, 247. ΑΙοχ. καὶ σαντες οἱ ἱ ἄνδρες αὐτῷ] καὶ 

οἱ ἱ ἄνδρες οἷ οἱ μετ᾽ αὐτῷ Απη. 1. Ἀπ. Ἑά. οἱ ; ἄνδρες αὐτῇ] οἱ  ανδρες 

αυτὰ μετ αὐτὰ 82, 93»1 ς8.. καὶ Σεμεῖ---ἐχόμενα αὐτα] καὶ Σεμεὲὶ 
ἐπορεύετο ἐγγὺς αὐτῇ ἐκ : πλευρᾶς τξ ὄρες Ατῃι. 1:. ἅττ. Ἑά. καὶ Σιμὲρ 

ἐπορεύετο : πλησίον ἐν μέσῳ τὸ ὄρες δῖαν. Οἶτορ. καὶ Σιμεὶ ἐπορεύετο 

ἐκ πλευρᾶς τὰ ὄρες τυλησίον αὐτῇ 5αν. Μοίᾳ. Σεμεὶ] Σεμὶϑ' ΑΙΑ, 
ἐπορεύετο] α δε Νὶς-. ἐχ πλευρᾶς} εκ σερας 11. εἰς τουλευρᾶς 

(ας) 111. καῖα τὸ κλιτος 19. 82, 93. τοβ. (οπηρί. εἰς πλευρᾶς ΑΙά, 
τὸ ὕρες-- πορευόμενος] τὰ ορξς. ἐχομένος αὐτὰ ἐπορευετο 10. ἐχό- 
μενα} ἐχόμενος 82, 1οϑ, 247. ἔχομέν, ΟΠ ὁ Πιργὰ [ἰπ. ἔοτς ρίο 

ἐχόμενος) 93. πορευόμενος) εἐπορευέΐο 82, 93, τοβ. (οπιρί. Ατηι. 1. 

λ Ασπι. Ἑά. ϑϊαν. Οἴἶζορ. 

καὶ καϊαρώμενος---ἰκ πλαγίων αὐτῷ] καὶ καΐασατο και εδαλε λιϑὰς επ᾽ 
ἄντον 19. ὥς, ἰῇ κατηρᾶτο, 93. καὶ κάτηῆρατο, καὶ ἐδαλλε λους 
ἐπ᾿ αὐΐον 82, τοϑ. (οπιρί. καὶ κατηρᾶτο καὶ ελίϑαξιεν αὐτὸν ἐκ πλα- 
γίων ΑΓΠι. 1- καὶ κατηρᾶτο καὶ λίϑες ἐκ τ“: λαγίων αὐτῷ ἔδαλλε 
Ατην. Εά. καὶ λιϑαάζων---πλαγίων αὐτα} και λιϑαζων αὐτοὺς 44. 

καὶ ἐν λίϑοις ἐλίϑιαφεν ἐν τῇ πλευρᾶ αὐτῇ ϑίαν. Οἰἴτορ. 
Ἔ τὸν Δαυιδ 24ς. μετὰ λίϑων Θεοῦ. 
19, 29, 93. καὶ χῆν τό, 246. καὶ τῷ χοὶ πάσσων) καὶ χἂν ἐπέ- 
παᾶσσε Αττη. 1. Ατγη. Εά. καὶ χῆν βαντίξων ἐπὶ πανῆας 8ἰαν. Οἰἴἶτορ. 
καὶ τῷ χοὶ ῥαντίζων δῖαν. Μοίῃ. 

ΧΙΝ, ἤλϑεν] τταρεγεένετο 19, 82, 93, 1ο8. ΟΟηρὶ]. εἰσηλϑὲν (ῆς 
νεγ, 16.) ςς. ὁ λαὸς μετ᾽ αὐτῷ ο λαος αντε 11, 64. ο λᾶος αὐτὰ 
μετ᾽ αὐτῇ 121. ὁ ςρατὸς οἱ μετ᾽ αὐτῷ Ατπι. τ. Αγην. ἙΕά. ὁ λαὸς 
μετ᾽ αὐτὰ ἐκλελυμένοι ἐκλελυμένος 11]. μετ᾽ αὐτῷ] ο μετ᾽ αντου 
ζςό, 93, 123. 24ς. ΟΟΙΡΙ. κα μετ᾽ 247. ὃς ἥν μετ᾽ αὐτῷ Οεοῖρ. 
ἐκλελυμένο!)͵ -- παρὰ τον Ιορδανην το, τοϑ. καὶ ἀνέψυξαν] εἰ 

φιϊευεγμπ! Αττη. 1. Απη. Ἐά. δἰ νοοεϊ Ἰαιὶ μπὲ Ἄ υἱς. ἀνέψυξαν} 

ἀνεψνχαν 111. ἀνεπαυσαντο 19, 82, τιοϑ. ἀνεπαύσαν (ἢς) 93. ᾿" 
ΧΥν. τὰς ἀνὴρ Ἰσραὴλ) ππας ο λᾶος ἀνδρων Ἰσραηλ 19, 82, 93) 

τοϑ. Οοπιρὶ. (Αἴεχ. ουπὶ ὠνδρῶν ἱπ οἰιαταξξ. πιΐποτε.) πάντες ἄνδρες 
Ἰσραὴλ Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳυα ἀνὴρ] α τ21,236. Ασπι. Ἐά. εἰσ- 
ἤλϑον] εἰσηλϑοσαν ΧΙ, 29, ς6, 71) 74, 98, τοῦ, 120, 121» 134) 144. 
236, 243) 244. (αἱ. Νίο. ηλθοσαν 44. εἰσηλϑωσαν 242, 24ζΚ. 
εἰσηλϑὲν τς8. Α]εχ. ηλϑὸν 247. 

ΧΥΙ. Καὶ ἐγενήθη} καὶ ἐγένετο 19, 82, 93, 1ο8, 2.4. 247. 
Οοπιρ. Καὶ ἐγενήϑη---ΧεΕσὶ] Ομπὶ ἀμίεε υεπῖψε Ολμίαὶ Ναὶς. 
ἐγενήθη} , 44. ἡνίκα ἦλϑε)] οτε ηλϑὲε 19,82, τοβ. Οὐοπηρὶ. οτε 
εἰσηλϑὲν 93. ΟΤ᾽ Εἰσηλθὲ 123. “ μετὰ τατο τ8. ἦλϑε] εἰσ- 
ἤλϑὲ 2ΆἈ6. Χασὶ 1] Χεασέι ςξς, 93. Ργαβαιῖ. ὁ 82, 1ς8. ἰχὲς 
ΟΘεοῖρ. Χεσιΐ δῖαν. Οἶτορ. ὁ ὠρχιεταῖρας) ὁ ἀραχ!», ἕτερος 29. 
ὁ ̓ Αρχὶ ἑταῖρος Οοπιρὶ. ργζιηϊτ. ὁ ᾿Αραχίτης Αγαι. ι. Αγαν. Εά. 

ἐν λίθοις] 

καὶ τῷ ᾧ χοὶ] χαϊ τὼ χῶι 

καὶ καταρώμενος ἤπε καὶ ϑίαν. ΟΠτοριῷ 
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Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Τί ἐμοὶ καὶ ὑμῖν υἱοὶ Σαρουΐας 5. χαὶ ἄφετε το. 

11, 

16. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Β. 
ΚΕΦ. ΧΥΙ. 

Χεσὶ ὁ ἀρχιεταῖρος Δαυὶδ πρὸς ̓ Αδεσσαλῶμ, χαὶ εἶπε Χεσὶ πρὸς ᾿Αθεσσαλῶμ, Ζήτω ὃ ἜΝ 
λεύς. Καὶ εἶπεν ᾿Αδεσσαλὼμ πρὸς Χεσὶ, Τϑτο τὸ ἔλεός σου μετὰ τϑ ἑταίρου δου " ἱνατί οὐχ 

ἀπῆλθες μετὰ τὸ ἑταίρου σου; Καὶ εἶπε Χεσὶ πρὸς ᾿Αξεσσαλὼμ, Οὐχὶ, ἀλλὰ ἀρι Σ θὲν οὗ 

ἐξελέξατο Κύριος χαὶ ὁ λαὸς ὅτος καὶ πᾶς ἄνηρ Ἰσραὴλ, αὐτῷ ἔσομαι, καὶ μετὰ αὐτὸ χαϑῆσο- 
μαι. Καὶ τὸ δεύτερον, τίνι ἐγὼ δελεύσω: ἀχὶ ἐνώπιον τῇ υἱβ αὐτὸ. καθάπερ ἐδόλευσα ἐνώ.-. 

πίον τῷ ποατρύς 6Ξ ὅτως ἔσομαι ἐνώπιόν σου. Καὶ εἶπεν ̓ Αξεσσαλὼμ «τρὸς ᾿Αχιτύφελ, Φέρετε 

17: 

18. 

19. 

20Ο. 

21. 

. Γοωρὶ.. καϑάπερ ἐδάλευσα τῷ πατρί σε Απη. Εά. 

“τᾶς Ἰσραὴλ) πᾶς ἀνὴρ Ἰσραπηλ, 247. 

ἑαυτοῖς βαλὴν τί ἀμόαμς 

᾿ 

Καὶ εἶπεν ᾿Αχιτόφελ πρὸς ̓ Αδεσσαλῶμ, Εἴσελϑε πρὸς τὰς παλ-: 
λαχᾶς τῷ ΠΈΤΡΟΣ σου. ἃς χατέλιπε φυλάσσειν τὸν οἶχον αὔτ, χαὶ ἀχάσεται πὰς Ἰσραὴλ, Ὅτι 

χατήσχυνας τὸν πατέρα. σου, καὶ ἐνισχύσεσιν αἱ χεῖρες πάντων τῶν μετᾶ σξ. Καὶ ἔπηξαν τὴν 

σχηνγὴν τῷ Αξεσσαλὼμ ἐπὶ τὸ δῶμα, χαὶ εἰσῆλθεν ᾿Αξεσσαλὼμ πρὸς τὰς πσαλλαχᾶς τῇ “πατρὸς 
αὐτῇ χατ᾽ ὀφϑαλμὲς “«“αντὸς Ἰσραήλ. Καὶ ἡ βελὴ ᾿Αχὶτόφελ, ἣν ἐδξελεύσατο ἐν ταῖς ἡμέραις 

ταῖς πρώταις, ὃν τρόπον ἐπερωτήση τις ἐν λόγῳ τῇ Θεδ, ὅτως “σᾶσα ἡ βελὴ τῇ ᾿Αχιτόφελ χαΐ 
γε τῷ Δαυὶδ χαί γε τῷ ᾿Αδξεσσαλώμ. 

᾿ ἷ. καὶ ) ΕΠ Ν Ἰατολτυς Ε | Ψ Ἂ- 
ΚΑῚ εἶπεν ᾿Αχιτόφελ πρὸς ᾿Αξεσσαλὼμ, ᾿Εσιλέξω δὴ ἐμαυτῷ δώδεχα χιλιάδας ἀνδρῶν, χαὶ ἀνα- 

ες ἅ δ ὃ “2 3 ΄ Ν, Ν ’ ὅ ν.2 ’ὔ’ 92 9 2 δ ΝΗ Ξ95.Ν μ᾽ 

,. ςήσομαι χαὶ καταδιώξω ὀπίσω Δαυὶδ τὴν γύχτα. Καὶ ἐπελεύσομαι ἐπ᾿ αὑτον, χαὶ αὐτὸς χοπιῶν 
ΟΝ Σ 7 ᾿ .,. » ΄ 2. Ν ο “ ρ ε -«ᾳςἋκτε 3 59 τ -Φ ΄ ΝΝ 

χαι ἐχλελυμενγος χεῤσι, χαὶ ἐχςήσω αὕὑτον, χαὶ φεὕὔξεται πας ὁ λᾶος ὁ μετ αὑτᾶ, χα! πατάξω ΤΟΥ 

ὃ γεραῖος ἑταῖρος δῖαν. Οἷἶτος. «““γαζάδες απιΐσμς Ψυῖρ. Δαυὶδ] 

Ἢ εἰς τ αολιν 82, 93, 108. καὶ εἶπε) α καὶ 44. καὶ εἶπε 

Χασὶ πρὸς ̓ Αδεσσαλὼμ]} α ς6. καὶ ειπεν προς αὐῇον24ς. Χαεσὶ 29] 

Χασιὶ (Άς ἰπἴτ4) δῖαν. πρὸς ᾿Αδεσσαλὼμ 25} τρος αὐῖον. 44. 
,Δδεσσαλωὼμ 82, 1τα8, 1ς8. Οοτρὶ. 
Οοπλμ!. δαίτς τέχ, (αἶνε τεχ. Ψυὶρ. 

ΧΥΙΙ. ᾿Αδεσσαλὼμ) ὁ βασελευς 20, 98. πρὸς Χεσὶ] α 44. 
219, 24). τῶ Χεσει 82) 93. τῷ Χασι τοϑ. ΟοὐῬΪ. ἼΣτο] εἰ σατο 

ξξ. ἔλεός σου] α σου 134. ἔλεος ἦν σου Αἴτη. 1. Απη. Εὰ. 
ἑταίρα 15} ἐτερε 93. ἑνατί οὐκ} ργεειλττ. καὶ 44. Αστη. 1. Απῃ. 
ἘΔ. ἱνατί ἀκ ὅτε. τὰ ἢ. ςοπλ.7 α ΧΙ. 134. ἐνατί ἐκ ἄπῆλϑες] 
καὶ 'νατι οὐκ ; “πορευϑης 19. ἀπῆλθες] ἐπορευϑης 82, 93; το. 
ὈοαρΙ. τῇ ἑταίρα σε 23] αὐτὰ 44. -Ἐ ἐκεῖσε Οεοτρ. 

ΧΥΗ͂Ι. πρὸς ᾿Αξδεσσαλὼμ} κα 71. ρος τὸν βασιλεα 82, 93, 
τοϑ. τωρὸς τὸν ᾿Αδεσαλὼμ, ΟοπΡ. Οὐχὶ] οὐχ, ὅτως ἐςὶν Αττη. τ. 
«ἍἍπῃ. Ἑα. ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἢ 82, 93. τοβ. (ομηρὶ. «ἀλλα κατέ- 

“ἰσϑεν] ἀλλὰ κατόπισϑε τέτε ΑΙ. 1. Ἄττῃ. Ἐά. ἀλλὼ κατόπισϑεν 

Ἰπορευόμην δῖαν. Οἴἶτορ. ἢο, οὑπὶ ἐπορευόμην. ἰηΐεῦ τηςο5, ϑίαν. Μοίᾳ. 
χατόπισϑεν οὗ] κατοπισϑεν σῃ 93. ὃ λαὸς ὅτος] ολαος αὐτα 82, 
93, ’Ἰοϑ. καὶ πᾶς ἀνὴρ] καὶ πάντες ἄνδρες δίδν. αὐτῷ] αστὰς 
111. αὐτῷ ᾧ ἔσομαι) ἰλεύσομαι καὶ αὐτῷ ἔσομαι Ἄττῃ. τ. Ασιῃ. Ἐά. 
αὐτῷ εἰμὴ Θεοῖς. δῖαν. καὶ μετὰ αὐτῇ} καὶ μετ᾽ αὐτε ΧΙ, 44, 
ὅ4, 82, τοϑ, 144. 1ς8, 236, 242) 345» 247. ΑΙοχ. (δῖ. Νῖς. 

μετα τοτὲ ο8, 121) 243. ἥσομα!] καϑισομαι 44. 98, 313, 
Οοαρί. χαϑήσωμε (Ης) 24ς. ἔσομαι Αἴτα. 1. Αἴπι. Ἐὰ. 

ΧΙΧ. Καὶ τὸ δεύτερον---δελευσω] καὶ τῷ ἑτέρῳ ἐγὼ οὐ δελεύσω 
ϑίαν. Οἴτορ. τίνι ἐγὼ δελεύσω) τινος εγὼ ὅπλος 19, 82. 93») 1το8. 
ἐχὶ] εἰμὶ (ἢ) ς6. οὐκ 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. ἀλλὰ δίαν. Οῇτορ. 

ἐνώπιον τῷ νἱξ αὐτῷ} ἐνωπίον τὰ κυρια αὐτε τό. ενωπιὸν τῇ λας αὐτου 
τ44. καϑάπερ--ττατρός σα] ως ἐδελευσα τω σάτρι σοὺ 825 93) 108. 

ἐδάλευσα 

λό4. ὅτως ἔσομαι ἐνώπιόν δον] α (Βδῦεῖ ἴῃ τηᾶτσ. ἃ ὑγ πιὰ τηδηι) 

Αγ. 1. ἐνώπιόν σΕ} μετα σε 82, 93.) 108. Ο(οτηρί. Ργαβηηϊτ, και 
χού. (ΑἸοχ. ἰηΐες ὑποοβ.) ϑιαν. 

ΧΧ. ᾿Αξεσσαλὼμ)} ο βασιλευς 92. Φέρετε ἑαυτοῖς} δοτε εαυ- 
τοις 19, 82, 93) 1τοϑ. Οομηρὶ. δ(αν. Μοίᾳ. Φίρετε ἑαυτοῖς βελὴ»} 
λάξετε βελὴν ἐν μέσῳ Αττῃ. τ. Αγπν. Ἐά, φέρετε ἀφ᾽ ἑαυτὼν βελὴν 
ΘΟ οοτς. δότε βελὴν δϊΑν. ΟἸἶορ. ἐπὼδε εοηβέίμσε γυΐὶς. ἑαντοῖς] 

αὐτοις γ4. Οαϊ. Νίο. ποιήσωμεν] τοιῆσομεν 74, 144. 

ΧΧΙ. πρὸς ̓ Αδεσσαλὼμ] 44. ρὸς τῶς] α τὰς 242. (οιηρί. 
«αλλακὰᾶς) παλλακιδας 44. σταλαάκᾶὰς ([-ς σοπὶ. [εᾳ. }γ4. κατέ- 

λιπε] κατελείπε 93,18. Οὐρὶ. ΑΙεχ. αὐτ5] αὐτὰ (ἅς οστα. 164.) 
ΑΙεχ. ἀκέσεται) ακεσονται 111. δῖαν. ακώσας 44. ἀχεσῃ 242. 

σἄντες ἸΙσραηλῖται 5]αν. 

κατήσχυνας) κατισχυνας 134. ἤσχυνας ΑΙοκ. καὶ ἐνισχύσεσιν) 

παι κρατήσωσιν 19, 8, 93. 108. (οπρρὶ. καὶ ἰσχυσδσιν (6, 246. 

τῷ 
Ζήτω ὁ βασιλεύς] δὶς Παδέϊ 

και 

«αἱ χεῖρ. πάντ. τῶν μετρὶ σῇ] αἱ χεῖραις (0) σα καὶ τοαγΐων τῶν μετα 

γοχ. 11. 

τος σαλλακὰς} δαθεῖ 'π οματαῶς. τηΐποσε ΑἸςχ. 

σπ 19. Ὥς, πἰῇ χεῖρες, 82, 93» 1οΟϑ. 

“πάντων αἱ χεῖρες τῶν μετὰ σὰ ΑἸά. 
α τῶν 242, 246, 247. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἔπηξαν] καὶ τ ἐξὰν (ἢς) 24ς. καὶ ἔςησαν ὅ[δν, 
τὴν σκηνὴν] α τὴν 74. 93. 1το8, 119. Οοπιρ. τὴν σχηνὴν τῷ ̓ Αδεσ- 
σαλῶὼμ!] τῳ Αδέσσαλωμ, τὴν σκήνην ΧΙ, ςύ, 121, 123, 1:8, 24.3, 244» 
24ς, 247. Α]εχ. ἥς, αὐίφιε τὴν, 44, 92, τού, 134, 144) 236, 242. 

(αι. Νῖς. ἐπὶ τὸ] ἐπὶ τῷ (Π0) 242. ἐπὶ τὸ δῶμα] ἐπι τω ϑω- 
μᾶτι 19. 82, 93.) 108. ΟΌΠΙΡΙ. ατὸ ςς. ἐπὶ τῶμα ΓΘ. 110. ἐπι 

τς δωμιαῖος 547. πρὸς τὰς] προς πασας τας 82, 93» 108. πρὸς 

τῷ πατρὸς αὐτῷ] 
τὰ αὐτὰ πατρὸς το. κα αὐτῇ Θεοῖς. κατ᾽ ὀφϑαλμὲς} ἐν οφϑαλ- 
μβοὶς το) 82, 93, 108. (ογηρὶ. καΐα τδητιπὰ 44. παντὸς Ἶσ- 

ραήλ] ταντος του Ἰσραήλ 82, 93, τοϑ. ΟΟΠΡ!. τύάντων ᾿Ισραηλιτῶν 
ϑίδν. ᾿ 

ΧΧΙΠΙ. ἣν ἐδελεύσατο] ἣν εἐδελένετο 82. 
πρώταις] ἐν ταις πρωτᾶις ἡμερὰ!ς 10. 

τρόπον] καϑως 19, 82, 93» 1ο8. ΟΟμΡΙ. 
σῃ 111. ερωτα τις 19» 82, 93, 1ο8. (ΟπΠΊΡΪ. 
τοῦ, 144, 242. ΑΙά. , τις 247. ΑἸεχ. 

Θες τ0. 8., 93: 1ο8. (ΟΠΡὶ. 

τα ων αἱ χεῖρες μεζα σου 6.. 
τῶν μετὰ σΒ]} αἱ μετὰ σα 71. 

ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς 

πρώταις] πρῶτες 242. ὃν 
ἐπερωτήσῃ τις] ἐπηρωτη- 

ἐπερωτησεῖ τις 74, οϑ, 
ἐν λόγῳ τῷ Θεξ] δια του 

λόγον παρὰ τῷ Θεξ Αστλ, ϊ. Αγ. 

Ἑὰά. περὶ τὰ λόγε τῇ Θεξ ϑῖαν. Οἷἶγορ. τὸν Θεὸν περὶ τοῦ λόγου 
ϑῖαν. Μοίᾳ. τῷὸἪ Θεὲ} α τε 44. ὅτως} ὅτως ἦν Αττη. 1. ΑΓ). 

Δ. τοῦ ᾿Αχιτόφελ] τῳ Αχιτοφελ ΠΠ|, ΧΙ, 445) ςό, 64, 74, τού, 
110, 120, 1217) 134) 1447) 236») 246. (δῖ. ΝΊο. 

Οοπρὶ. τὸ (Ώς) Αχιτοφελ 242. 
καὶ 82, 93. τοβ. Οοιρὶ. 
καὶ πρὸς Αγ. :. Ἄση. Ἑὰ. 

ᾶς, ἤηε αἰτετο ἡ, Θεός. 

ἃ του ιοβ, 1ς8. 
καὶ γε 15] χῶι 44. καί γε ὉΪ5] 

καί [γε τῷ Δαυὶδ καί γε τῷ] πρὸς Δαυὶδ 
καὶ ἡ ἐπὶ Δαξὶδ, καὶ ἱ ἡ ἐπὶ ϑῖδν. Οἶἶτορ. 

καὶ ἡ τῷ Δαξὶδ καὶ ἡ τῷ δῖαν. Μοίᾳ. 

Καὶ εἶπεν ᾿Αχιτύφελ πρὸς ᾽Αδεσσα- 
᾿Αχιτόφελ)] Αχιτοφελ (τὰ ἰεπηρεῦ) 245... πρὸς 

 Ἐπιλέξω δὴ] ἐκλεζο- 
ἐπιλεζξομαι δὴ 123. ἘἘπιλέξω δὴ 

1. Καὶ εἶπεν] εἰπε δὲ 44. 

᾿Αξεσσαλὼμ] τῳ Αδεσσαλωμ 64, 119, 24ς. 
μᾶ!ι δὴ το, 82, 93, τοϑ. (οπιρί. 

“ἐμαυτῷ] ἐπιλέξω νὺν μοι Οεογρ. ἔς, ἀρίᾳυε νῦν, Ατπι. τ. Αγηγ. Ἐά. 
δώδεκα] ροπῖς Ροίξ ανϑρωὼν 44. δώδεκα χιλιάδας] δικα χιλιαδὰς 
19, 71) 93ν 1ο8, 247. καὶ ἀναφήσομαι καὶ καϊαδιώξω] καὶ ἀναςας 
κα]αξησομαι τ0, 82, 93 το8. καὶ ἀναςὰς καϊαδιώξω (οηιρὶ. αν. 
Οἴἶτορ. εἰ εορίμνρεπε βεγέφιαν Ψυὶσ. ὀπίσω Δανὶδ)] α οπισω 44. 

ῃ. ἐπελεύσομαι]} εἰσελευσομαι 19, 82, 939 1ο8. (οπΊρί. ελευσο- 

μᾶϊ 247. ἀπελεύσομαι ΑΙά. καὶ αὐτὸς κοπιῶν] -Ἐ ἐςὶ ἅττη. ̓  

Απη. Εἀ. Θεοῖς. καὶ αὐτῷ κοπιῶνος ὄντος δῖαν. ΟΙΈτορ. 
λελυμένος} κα καὶ φος. ἐκλελυμένος Ἔ ἐργαζομενος 20, 98, 2.45, 
544. ἐχλυόμενος ΑἸά. ἐκλελυμένε δαν. Οὔἶτορ. χχερσὶ] τὰς χει- 
ρᾶς 19, 85, 93, τοϑ. (οπ)ρ!. καὶ ὶ ἐκςήσω] α καὶ 44. διδεῖ καὶ ἴῃ 
οἰαταξς. πύποτε Αἰσχ. καὶ ἐκεήσω αὐτὸν] α 124. αὐτὸν 2] 
αὐτὰς Οοοτσ. φεύξεται!) ἐχφευξεται 74.» τού, 1ο8, 123. Οὐμῃ!]. 
6Η 

καὶ ἔκ- 



“κ γγπὶ 

ΑΙεχ. Οἵ. ΝΝίς. α ἀνδρος 44. ἔνος ἀνϑρωπε 247. 

Οἰἴγορ. 

ϑὺς 123. 

᾿φϑαλμοῖς 2] α 44, 71. ἐνώπιον Ατην. 1. Ατπι, Εά, 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

ΑἸεχ. φεύξονται Οεογς. 
αὐτῷ Αἴτῃ. :. Αππὰ. Εά. 

ὁ μετ᾽ αὐτῷ λα ο 236. 
ΠῚ. ἐπιςρέψω πάντα τὸν λαὸν] ἐπισρεψει τας ολαος 19. 82, 93, 

τοϑ. τὸν λαὸν] τὸν ςρατὸν Απη. τ. Απη. Εὐ. ὃν τρόπον] χαϑως 

82, 93; τοϑ. Οοπιρ. ἐπιρρέφει] εἐπιςρεφειεν 1:8. επιςρεψει 247. 
(οπιρὶ. ὁ ἡ νύμφη] α ἢ 445 93, 108. αὐτῆς] αὐτῆς ΑΪοχ. 

τλὴν ψυχὴν] τολὴν μόνον ψυχὴν Ατην. τ. Αττῃ. Εά. πλὴν ψυχὴν 

-ζητεῖς} σὺ γὰρ μόνον ψυχὴν ἑνὸς ἀνδρὸς ζητεῖ; 5ϊαν.. ψυχὴν) 

ψυχὴ 93. κα 120. ρῥγατηῖτ. τὴν ΑἸά, ἀνδρὸς ἑνὸς} ΤΥ. ΧΙ, ςς, 
ξό, 64, τού, 119, 120, 123γ134γ) 1447 1ς8, 236, 242, 244,24ς, 246. 

ἑνὸς σὺ ζητεῖς} 

συ ἐνος ἐχφητησεις τοϑ. σὺ ζητεῖς} ἐκζητήσεις Οοτρὶ. ζητεῖς} 

ζητήσεις ςό, 82, 43, 246. Αττη. 1. Ασπτῃ. Εά. καὶ ταντὶ χε. δὰ 

ἤῃ. ςοπ.] καὶ ττῶς ὁ ςρατὸς ἔςαι ἐν εἰρήνη Αὐτη. τ. την. Εὰ. εἰ ονε- 
πὶ: ροραῖως ογὶς ἱπ βαεε Ψυὶς. παντὶ τῷ λαῷ} πᾶσιν ἀνδράσιν 8αν. 

εἰρήνη] εἰρηνὴν 93. ᾿ 
Ιν. Καὶ εὐϑὺς] καὶ ηρεσεν 10, 82) 93, 1ο8. (οπῃηρί. και ἣν εὖ- 

εὐθὺς} εὐϑὴς 74, 98, τού, 134. ΑἸά,“.. εὐϑὺς--ἰΑξεσ- 

σαλὼμ] αὐτίκα ὁ λόγος ἦν πρὸ ὀφθαλμῶν ᾿Αξέσολὸμ ὠρεςὸς 51αν. 
Οἴτορ. εὐθὺς ὁ λόγος] εὐϑὺς ἐδόκει ὁ λόγος Αστη. 1. Αγηι. Ἑά. 

εὐθὺς ἦν ὁ λόγος Οεοῖρ. ἀρεςὸς ὁ λόγος ἦν 8αν. Μοίᾳ. ἐν 
Ἰσραήλ) 

“Ξῳ.-ς- ν. ε ν ν,"»ηε ν. 4 ᾽ 
πᾶς ὁ λαὺς ὁ μετ᾽ αὐτξ)] ὁ ςρατὸς ὃς μετ 
«σαύϊες ἄνδρες οἱ εἰσὶ μετ᾽ αὐτὰ Οεογρ. 

λα 148. 

οΟὟ, Καλέσατε δὴ] κα δὴ 247. Καλέσατε δὴ καί γε τὸν Χουσὶ] 

καλέσαϊε τὸν Χεσὶ Ατη. τ. Ατηγ. Εά, καλέσατέ μοι καὶ τὸν Χεσὶ 
Οεοτρ. ἔς, δδίχιε καὶ, δῖαν. Οὗτος. καλέσατε δὲ καὶ τὸν Χεσὶ 8]αν. 
Μοίᾳ. νοεαίε Ολωαὶ ας. καί γε 1] κ 82, 245. Οοτηρὶ. χαι 
93» 108. τὸν ΧΕσῚ] κα τὸν 44, ἡ: Χασὶ] Χεσεὶ (ῆς ςοπι. ίεᾳ. 

[εὰ 4110] ἰτεφιιεπίον Χεσὶ) ΑἸεχ. τὸν ᾿Αραχ"} τὸν Αραχει 11, ςς, 
93. (ΑΙεχ. ἢς ροῖῖε8.} α τὸν 24ς. α 247. τὸν ᾿Λραχίτην (ἔς ἰη84) 
Ἀπῃ. τ. πῃ. Ἐά. ᾿Αραχῶν Θεοῖρ. «“ἤγαελίιενι Ὗ υἱς. καὶ ἀκέ- 

σωμεν) καὶ ἀκεσωμεϑα ΧΙ, 93, 24ς. ΑΙά. καὶ ἀκεσωμεϑα δὴ 19. 
καὶ ακεσομεϑα 44) ξς, τό, 64, 71, 745) 82, 98, τού, τοβ, 120, 1219 
1237). 1345) 144) 158, 236, 242, 243» 244) 246. (οτρὶ. (δι. Νίς. καὶ 

ἀκέσομεν ΑἸεχ. τί ἐν τῷ] τί ἔσηται ἐν τῷ Αττα. 1. αἰϊΐημε. Αἰπη. 
ἘΔ. τί ἕςαι καὶ ἐν (οὐά. ϑεγοῖ ἀυο. ἐν τῷ ςόματι] α τῳ 64. ἐκ 

τὸ φόματος 8ῖ.ν. καί γε αὐτῷ] αὶ 19, 44) 71) 82, 93» 108, 24.» 
᾿247). Ατη). τ. Ασ. Εά. Οεοτς. δῖαν. 

ΝΙ. Καὶ εἰσῆλϑε] καὶ τιαρεγένετο το, 82, 93, 108. Οοπὶ. 
Χασὶ] ργαπιῖτῖ. ὁ 93. τρὸς ᾿Αδεσσαλὼμ] 44. καὶ εἶπεν--τῇ- 
το] και εἰπὲν αντῳ Λδεσ. καῖα το ρημα ὃ 44. καὶ εἶπεν ᾽Λξεσσα- 
λὼμ πρὸς αὐτὸν] καὶ ἐλάλησεν ᾿Αδεσαλὼμ μετ᾽ «αὐτῷ Ατη. Ἑά. 
᾿Αδεσσαλὼμ πρὸς αὐτὸν] αὐτῳ Αδεσσαλωμ 71. τῦρος αὐον Αβεσσα- 
λωμ 24ς, 24.  τρὸς αὐτὸν] προς Χεσει 93. προς Χασι ιοβ, 121. 
δῖαν. Οἷἶτορ. λέγων] λα 71. Αστῃ. 1. Αγ. ΕἘά, τοῦτο ἐλάλησεν] 

ὃ ἐλαλησεν 24ς. ἐλάλησεν} ὃ ἐλαλησεν ςς. ΑΥπ). τ. Ατη. Ἐά. 

ϑῖαν. Οἰΐγορ. λελάληκεν 82, 93, 1οϑ. (οπρρὶ. ᾿Αχιτόφελ) Ἢ καὶ 

λέγει πη. 1. Αγηι, Εά. ποιήσομεν] εἰ ποιήσομεν ΧΙ, τό, 64, 719 
γ4. 82, 92) 98, τού, τοϑ, 120, 121) 123) 134) 144, τς8, 2326, 244, 
446. (οπιρὶ. (δι. Νίς, τι ᾿σοιησωμεν 923. εἰ ποιησωμὲν 110, 242, 
543,.347. ΑἸά. εἰ ποιήσωμαι (ας) 24ς. τοιήσωμεν 8ϊαν. Οἴτορ. 
κατα τὸν λόγον αὐτῷ} καΐα το ρημα τετο 19, τοϑ. καῖα τὸν λογον 
τατον 64. ϑῖλν. Οἴἶγος. τὸν λόγον] το ρημα 82,91. (οπιρί. εἰ δὲ 
μὰ, σὺ λάλησον] ἢ τως σὺ λέγεις 19, 82, τοβ. ἢς, Ὠἰἢ οπως, 93. 
σὺ λάληςον]) .,.. “Ψ φεϊδ ἀϊει: ἢ Ν εῖ. 1,Δϊ. εχ Μ8. Οοτῦ. 5. καὶ σὺ, 

ΚΕΦ. ΧΥΗ. 
᾿ - ΄ " "Ὁ ἃ, φ’ : 9 Υά ε ξ΄ Ν 

βασιλέα μονώτατον' Καὶ ἐπιςρέψω “πάντα τὸν' λαὸν πρὸς σὲ, ὃν. τρόπον ἐπιςρέφει ἡ γύμφη πρὸς 5. 
ε ρ -- Ἄν ίοωω “Ὸ » 9 ἢ -ς 3 

τὸν ἄνδρα αὐτῆς" πλὴν ψυχὴν ἀνδρὸς ἑνὸς σὺ ζητεῖς, χαὶ παντί τῷ λαῳ ἔξᾷᾶ! εἰρῆνη. Καὶ εὐ- 4. 
᾿ » 2 “ 2 Ν νι... 2 " σ᾿ " ΄ ᾽ ΄ 

ϑὺς ὃ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς ᾿Αδεσσαλωμ, καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς “πάντων τῶν ππρεσξυτέρων ᾿Ισραήλ. 
7 ᾿ Ν Ν 3 Ν -ς 3 [4 ᾿,. 39 [ων 

Καὶ εἶπεν ᾿Αξεσσαλὼμ, Καλέσατε δὴ χαΐ γε τὸν Χεσὶ τὸν Αραχί, χαὶ ἀχβσωμεν τί ἐν τῷ ςύν 
,» μ 9 “ ϑ Ν Ν ἐκ 2 ἊΝ 

ματι αὖτ, χαΐ γε αὐτϑ. Καὶ εἰσῆλθε Χεσὶ πρὸς Αξεσσαλὼμ, χαὶ εἶπεν ᾿Αξεσσαλὼμ πρὸς 
ΚΕ ΔΝ Σ σὺ δῆμα τῶτο ἐλά ᾿ ὄφελ' ποιήσομεν χατὰ τὸν λόγον αὐτῇ - εἰ δὲ αὐτὸν, λέγων, Κατὰ τὸ βρημὰ τᾶτο εἐλᾶλησεν Αχιτοφε ἥσομεν κατα τ γον αὑτὰ : εἰ δὲ 
“"ς -ος 7 " » Ν, Ν 3 Ε Ἁ Ρ} 9 9) Ω, ς . Δ τῳ . 2 

μὴ, σὺ λάλησον. Καὶ εἰπε Χεσι πρὸς Αξεσσαλὼμ, Οὐχ ἀγαϑὴ αὕτη ἡ βελὴ, ἣν ἐξελεύσατο 
ὃ 6 “, - Ἁ Ψ Ἂ ΄ Ν, δ ΝΜ 9 "Ὁ 

᾿Αχιτόφελ τὸ ἅπαξ τῶτος. Καὶ εἶπε Χουσὶ, Συ οἶδας τὸν πτατέρα σου χαὶ τοὺς ἄνδρας αὐτϑ, 
᾿ ᾿ β ᾿ ΄ μ᾿ "“ » εν » Ζ΄ ) 2 “͵,.ψνΝ ς 

ὅτι δυνατοί εἰσι σφόδρα. χαὶ χκατάπιχροι τῇ Ψυχῇ αὐτῶν, ὡς ἄρχος ἡτεχγωμένη ἐν ἀγρω,(Χχαὶ ὡς 
᾿ς με ᾿ ΣΝ Ν ν. 9 Ν ΄ Ν 

ὕς τραχεῖα ἐν τῷ πεδίῳ") χαὶ ὁ πατήρ σου ἀνὴρ “πολεμιςῆς, καὶ οὐ μὴ χαταλύσῃ τὸν λαῦν. 

᾿Ιδδ γὰρ αὐτὸς νῦν χέχρυπ]αι ἐν ἐγὶ τῶν βενῶν ἢ ἐν ἐνὶ τῶν τόπωγ' χαὶ ἔςαι ἐν τῷ ἐπιπεσεῖν αὖ- 

ἐν ΩΣ ἀκὶ ὠἀχόση οὐχ ὶ εἴπη, Ἐγενήϑη ϑραῦσις ἐν τῷ λαῷ τῷ ὀπίσω ᾿Αξεσσαλώ τοῖς ἐν ἀρχῇ, καὶ ἀκάση ἄχδϑων, χαὶ εἴπη, Ἐγενήνη ϑραυσις ῳ λᾶῳ τὰ σαλώμ. 

λάλησόν μοι Απη. Ἑά. ἔς, ογηο καὶ, Ατη. 1. 

ὙΙ]. πρὸς ̓ Αδεσσαλὼμ] κ 44,71. Οὐκ ὠγαϑὴϊ Ἐ ἐγὶν Οεοτρ. 

ϑῖαν. Οἴἶτορ. Οὐκ ἀγαϑὴ αὕτη ἡ βελὴ] οὐκ ἕξιν ἐν ἐγαϑοῖς αὕτη 
ἡ βελὴ Ατη. 1. ὅς, ἤπε αὕτη, Ατηγ. Ἐά. αὕτη) , 64, 82, 91, 

1ο8. ΟοπΊρὶ, ἣν ἐδουλεύσαῖο] ἡν βεξαλενται το, 82, 93, τοβ. Οοπρὶ. 
ἣν ἐλάλησεν Αττη. 1. ᾿Αχιτόφελ] ργβιηϊτῖ, ὁ το. Αχειτοφελ (ἔς 
Ροῖελ) 82. κα 92, 144. τὸ ἅπαξ τϑτο]) νυνὶ ταυτὴν 82, 93, τοϑ, 
ΟομΡὶ. ὅτως ϑῖαν. Οἶἴἶτορσ. ἄας νυἱεέ ΝΡ. 

ΨΙΠ. Καὶ εἶπε] καὶ εἰπεν ετι το, 82, τοϑ. εἶπε Χεσὶ] -Ἐ προς 

Αὔσαλωμ τς8. εἶπε'πάλιν Χασὶ δῖαν. Οἴἶτος. ταγίπε ἐπεμδίε Ολω αὶ 

ψυΐϊσ. Χασὶ]ο Χεσει 82. ὁ Χεσει ετι 931. Σὺ οἶϑας] σὺ εἰδας 
242. σὺ αὐτὸς οἶδας Ατῇγ. 1. Ατη. Εά. ἄνδρας αὐτξ} ανδρας τες 

καὶ κατά- 
[ω ΄κῷ 8 

τῇ ψυχῇ αὐ- 
μετ᾽ αντῇ 19, 82, 93» τι0ο8, Οοτηρί. αϑελφες αὖτε 44. 
πικροι] καὶ πικροὶ 19, 82, 93. (108, τιᾶγρ υἱ ΕΔ.) 
τῶν] ἐπὶ ταις ψυχαῖς ἄἀντων τ9. ταῖς ψυχαῖς αντων 82, 93. (τοβ, 
τοῦς. ὧΣ ΕΑ.) δῖαν. αὐτῶν] αὐτῶν Αἰδεχ. , Απῃ. τ. ἅσῃ. Ἐά. 
ὡς ἄρκος] ὡς ἀρκτος 110γ1 ς8. ΑἸεχ. ὡς ἄρκος---ἀγρῷ 7ωσπερ ἀρχὸς 

ταροιςρωσαι ἐν τῶ σεδιω 19. χα! εἰσιν ὡσπερ ἀκροι τσαριςρῶσαι (0) 
ἐν τῶ τεδιω 82. ὥς, πῇ ταροιςρωσαι, 93. (1οβ. πιᾶγρ: υἱ Εἀ.) καὶ 

εἰσὶν ὥσπερ ἄρκτος ἡτεχνωμένη ἐν τῶ πεδίω ΟοτηρΙ. ὡς ἄρκος ἐν τῆς 
γάπης κοίτῃ ἀγριαίνουσο δῖαν. Οἷἶτορ. νεἰμη Αὶ «τα τρεῖς. οα!πῖὶε ἰα 

Μαΐμε βευίαι Ὑυϊρ. ἠτεκνωμένη] ἡ τεμνομενὴ 144. τεχνομένη 242. 
ἡ τεχνωμένη ΑἸα. καὶ ὡς} α ὡς 98, 244. ἢ ὡς ϑίαν. Οἴτος. 

καὶ ὡς ὕς-ἀεδίῳ] αὶ συν ἱπιεγτηεὰ. ΧΙ, 19. 71), 82, 93. (1οϑ. πηλί. 
υἱ ΕΔ.) 121, 1ς8, 24) 447. Οομηρὶ. ΑἸεχκ. Ψυΐσ. καὶ ἀγριαίνουσα 
ἐν τῷ τοεδίῳ Αγ. 1. Αγῃ. Εά, ὕς τραχεῖα) σὺς τραχεῖα 74. ΟἈῖ. 

Νῖὶς. ϑορκὰς τραχεῖα 5ϊΑν. Οἷἶτορ. ἐν τῷ σιεδίῳ] α τῳ τό, 64, οϑ, 

244, 246. καὶ ὁ ττατήρ σε) καὶ ττατήρ σα (ουπιὶ καὶ ἴῃ οἰαγδές. 
ταϊμοσε) Αἰεχ. καὶ οὐ μὴ καϊαλύσῃ]} καὶ οὐ καϊαπαυση το. οὐ 
χαΐαπανσε; 82. καὶ οὐ καΐχπανσες 93.) τοβ. Οοπηρί. καὶ οὐκ ὄὅλλυσι 
Αγ. τ. Ἀπῃ. Εά. Οεογρ. ϑίαν. καϊαλύσῃ] καϊαλυσης 44. λαόν) 

ναὸν 246. ςρατόν Αταν. τ. Ατη. Εἀ. 

ΙΧ. Ἰδὲ γὰρ] καὶ ἰδὲ 19, 82, Ὁ3. τοϑ. Οοπιρί. Ατηη. τ. Ασηι. Ἑὰ, 
ἰδὲ δὲ Θεοτρ. αὐτὸς---τῶν νόπων] αὐτὸς χέκρυπΊαι ἐν ἰνὶ τῶ αὐλῶν 

ὧν ἢ ἑνὶ τῶν τόπων (ἤς) 24ς. νῦν κέκρυπῆαι] α νυν το, 108, 134» 
1ς8, 244. 247. ΟΟπιρί. κεχρυμμένος ἔγαι Αττα. τ. Ατην. Εά. ἐν 

ἑνὶ 131] α ἐν το. ἐν ἑνὶ τῶν βενῶν] ἐν ἑνὶ βενῶ 8[4ν. Οἴἶτορ. ἐν τινὶ 
βενῷ 5ϊαν. Μοίᾳ. τῶν βενῶν] των αὐλωνων ΧΙ, 19, 29, ξό, 71, 84, 

93» ἴοϑ, 121») 1ς8. (243. πηᾶγρ. οἱ Εἀ.) Οοιρὶ. 

αὐυλωνων) 244. τῶν αὐλων 246. ργαετηϊτῖ, ἐκ (υἱ ἴδερε) Αγηι. σ. Ασηι. 
ἘΔ. ἢ ἐν ἑνὶ] α ἐν 749) τού, 120, 134) 144. ἢ ἐν τινὶ δῖαν. Μοῖᾳ. 
τῶν τόπων] των βενων 98. τὸν τοπον 242. τόπῳ δῖαν. καὶ ἔςαι] 
δὲ5 Το ριυπὶ 10- ἐν τῷ ἐπιπεσεῖν αὐτοῖς} -ἰ- τὸν λᾶον 19, 1οβ. 

ἐν τῷ πεσεῖν τὸν λαὸν 82, 92. ἐν τῷ σεεσεῖν ἐπ᾿ αὐτὰς ΑΥΠΊ. 1. ΑΓ,ΠῚ. 
Εὰ, ὅτε ἐπιπίσες αὐτοῖς Οεογρ. ὅτε ἐπιπέσῃ ἐπ᾽ αὐτὲς δίλν. 
τοῖς] αὐἷον 44. αὐτὰς Οοιηρὶ. ἐν αὐτοῖς ΑἸά. 

αὐ- 

ἐν ἀρχῇ] α ϑῖαν. 
Ν Ἁ 

- Οἴἶτορ. καὶ ἀκέσῃ--εἴπῃ)] καὶ ἀκέσωσι φυλακαὶ, τρομήσεσι ϑίαν. 
Οὔἶτος. καὶ ἀκάσῃ ἀκέων) καὶ τοαΐαξει καὶ ἀχεσει ο ἀκξὼν ΧΙ, οβ, 
24ς. ἔς, οἱ ἀκδσή, 205) 715) 121) 158, 243. καὶ ἄχδσεται 9 αχϑων 

.10, 82, 93, 108. (οπρὶ. καὶ ἀχδσει ὁ ἀκδβων 742 144. ΡγΖΙΛΪ, καὶ 

ποαΐαξει 244. ταταζξη καὶ ἀκάέσῃ ὃς ἀκέση Ατὴϊ. 1. Ατηι. Εά. 
ἄκδων) ὁ ἀκξὼν 44), ξό, τού, 119, 120, 123) 134) 236, 242, 247. 
ΑΙά. ΑΙεχ. σι. Νὶίς.: καὶ εἴπῃ] καὶ ἐρει 19, 82, 939 1ο8. (πρὶ. 
᾿Εγενήϑη} εἐγινηθὴ (ἢς νεῖ. 28.) 242. ὅτι ἐγενήθη Ατη). 1. Απῃ. 
Ἑὰ. καὶ ἔγαι ϑίαν, Οἴτον. ᾿Ἐγενήϑη ϑραῦσις} γέγονε στωσις 10» 

82, 93. (ΟΟπιρῖ, γεγονε. ττωσεις τοΒ6.. ϑϑραῦσις] ῥταετηῖῖ. Ἀ 29, 

τῶν αλωνὼν ((οτί, 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

κεῷ. ΧΥΠ. 

το. Καί γε αὐτὸς υἱὸς δυνάμεως, ὃ ἡ χκαρδῖ α χαϑὼς ἡ χαρδία τῷ λέονϊος, τηκομένη τακήσεται, ὅτι οἶδεν 

ι1. πᾶς Ἰσραὴλ, ὅτι δυνατὸς ὁ πατήρ σϑ, χαὶ υἱοὶ δυνάμεως οἱ μετ᾽ αὐτᾶ. Ὅτι ὅτως συμξελεύων 

ἐγὼ συνεξόλευσα, χαὶ συναγόμενος συγαχ ϑήσεϊαι ἐ ἐπὶ σὲ πᾶς Ἰσραὴλ ἀπὸ Δαν χαὶ ἕως Βηρσαδεε,. 
εν εν κ“ ΄ ! “ ΄ δ » κ᾿ ὡς ἤ ἄμμος ἡ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης εἰς “λῆϑος" χαὶ τὸ πρόσωπόν σὰ πορευόμενον ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

ΔΨ Ν, ΣΝ ᾽ [χ4 ΩΝ ΄ ῶ ᾿ Ε Σ ρο Ν “-ς 

12. Καὶ ἥξομεν πρὸς αὐτὸν εἰς ἕνα τῶν τόπων οὗ ἐὰν εὕρωμεν αὐτὸν ἐκεῖ, χαὶ ππαρεμξαλβμὲν ἐπ᾽ 
Ν ε φ΄ Ἵ δ 7’ ϑ "ς Ἁ, ἰωἡ ςς ; ε 7 9 Ρ] ρι Α, [4 2 ’ ᾿ 3 Ὁ 

αὐτον, ὡς ππἰπίει δρόσος ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ οὐχ ὑπολειψόμεϑα ἐν αὐτῷ καὶ τοῖς ἀνδράσιν αὐτῇ 
ῥΦ 2 ᾿ 2. “Ὁ , ᾿ Ψ ΝΟΣ 9 Ἂ 7 Ι “ Ὰ, ΄ “᾿ 3 ἙΝ ΝᾺ, 

τοις μὲτ αὐτὰ χὰ γε ἐγὰ. Και ἐαν εἰς τὴν σσολιν συνα χη, Χχαι λήψεται “ας Ἰσραὴλ τρος 
Ν 7 3 7΄. ᾿ 7΄ ρ. " ΄ 3 Ἂ “Φ᾽ῴΞ59 », 

τὴν πῦλιν εἐχείγην σχοινία, χαὶ συρᾶμεν αὐτὴν ἕως εἰς τὸν χεμάῤῥεν, ὅπως μὴ καταλειφϑῆ ἐχεῖ 
13 

14 μηδὲ λίϑος. Καὶ εἶπεν ᾿Αξεσσαλὼμ, χαὶ πᾶς ἀνὴρ. Ἰσραὴλ, ᾿Αγαϑὴ ἡ βελὴ Χεσὶ τ ᾿Αραχὶ 

ὑπὲρ τὴν βαλὴν. ᾿Αχιτόφελ' χαὶ Κύριος ἐνετείλατο διασκεδάσαι τὴν βελὴν τῇ ᾿Αχιτόφελ τὴν 

549». 74.) 1ού, 120, 1219 134) 144, 168, 236, 242, 244. ΔΑΙά. (ει. 

ΝιΙς. ἐν τῷ λαῷ] τὰ λαᾷ Ατπι. Ἑά. “ -Ἑ τῷ ἐσχάτῳ δ[ᾶν. Οἴτορ. 
τῷ ὀπίσω) αὶ τῷ 29, 44) 82. 

δαν. ; 
Χ. Καί γε αὐτὸς] και γέ αυτῳ 92. ὅτι καὶ αὐτὸς ΑΥΠῚ. :. ΑτΓη]. 

ἙἘά. Καί γε αὐτὸ; νἱὸς ϑυνάμεως καὶ ἐξαι υἱός ο μάχητης 10, 82: 
ἔς, υἱῇ ουιος, 93. (πρὶ. καὶ εγᾶι αὐος ο νιος ο μαχητῆς (πναγρ. 

υἱ Εἀ.) τοϑ. καὶ ἰδὲ ὅτος αὐτὸς ἀνὴρ δυνατὸς ϑῖαν. Οἴτυρ. υἱὸς 

δυνάμεως} ΤΥ. 247. δὴν δυνάμεως ἐςὶν Αγπῖ. τι. Ασπὶ. Εάὰ. ὥνὴρ 
δυνατὸς ΟΘεοτγξ. οὗ αὶ χαρδία} οὐ ἐςὶν ἡ καρδια 19, 82, 93. (τοϑ: 
ταᾶτρ. υἱ Εἀ.) (οπιρὶ. καϑὼς ἡ καρδια} καϑὼς καὶ ἡ καρδία ϑ8ῖαν. 

Οἴἶτορ. . καϑὼς ἡ καρδία τῷ λέοντος] ὡς καρδιὰ λεοιζος 19, 82, 93. 
(τοϑ. τηᾶγρ. οὐ Εἀ.) Οουιρὶ. ἡ καρδία 2], 44. τ8 λέοντος] 
α τῷ 247. τηκομένη ταχήσεται] ϑραυομενη ϑραυσϑήσεται 10, 82, 
953. (τοϑ. πιάτο. υς Ἐά.) Οὐσπιρὶ. α 24ς. 
19, 82, 93. (τοϑ. πιᾶγρ. οὐ Εἀ.) (ὐοπιρί. οτι εἰδὲ 44, τοό6. οτι εἰπεν 
24:ς.-. τᾶς Ἰσραὴλ] α πας 925. ὅτι δυνατὸς] οτι δεδυναςευκεν 
19, 82, 93. (1ο8. τρᾶγρ. υἱ Εἀ4.) Οὐμλρὶ. -Ἐ ἐσὶν (υς τεχυεητεῦ) 
Ἄπ. 1. Ασηι. Ἐά. Θεοῦρ. καὶ υἱοὶ] καὶ οἱ υἱοὶ ᾿ΑΙά. ΑἸεχ. υἱοὶ 

δυνάμεως] οἱ μαχῆται τ0, 82, 93. (ιοϑ. τπᾶτρ. υἱ Ἐ4.) (οπιρὶ. υἱοὶ 
δυνατοὶ (εοτρ. δ8αν. Μοΐᾳ. υἱσὶ τῶν δυνατῶν 8|λν. Οἴἶτορ. οἱ 

μετ᾽ αὐτῷὲ] ργαπηι. παντες ΧΙ, το, 29, 44) 52) τό, 64, 71) 74. 82, 
92, 93» 106, (ιοϑ. πιᾶγρ. υἱ ἘΔ.) 110, 120, 121) 123) 134, 158, 36, 
24. 246. Οοπιρὶ. ΑΙά. Θεοτρ. δ[αν. Μοίᾳ. τάν]ες οἱ μετὰ αὐτξ 
(αι. Νίς. τοανΐες εἰσὶ μετ᾽ αὐτῷ ϑῖαν. Οἤτορ. 

ΧΙ. Ὅτι ὅτως} α οτι ΧΙ, 19, 29. 44, ςς, τό, 64, 71, 82, 92, 93, 98, 
τού, τ08, 119, 120, 121) 1235 134) 1440 1ς8, 216, 242, 243, 244. 

24ς, 246. Οοπιρί. ΑἸά. (ι. Νὶς. δῖαν. ΜοίᾳβΎα Ὅτι ἅὅτως---σύνε- 
ξδέλευσαἽ καὶ ἐγὼ ἅὅτως συμξελεύω σοι Αττη. τι. Αγηι. Εἀά. ὅτως συμ- 

δελεύων ἐγὼ καὶ συνεδάλευσα 8[ᾶν. Οἴἶτορ. συμξελεύων) συμξου- 
λενω ΧΙ, 29, 46, 71.) 82, 93, 98, 1οϑ, 110. 121) 158, 243» 244) 24, 

246. (ὐοπιρὶ. κα 247. Αἰεχ. συμξβαλεύων ἐγὼ συνεξούλευσα) ἐγὼ 
συνεδελεύσαϊο ((ο) 11]. συνεδέλευσα} α ΧΙ, το, 29, τό, γι, 82, 
93. 98, 1οϑ, 119, 121) 158, 2435) 244, 24ς, 246. (οπρρὶ. καὶ 

συναγόμενος) καὶ συναγώμενος 244ς. κα καὶ Οοπιρί. ΑτΓπι, 1. Αγηϊ. 
ἙἘΔ4. συναγόμενος συναχϑήσεται]) συναγομενοι συναχϑησονται ΧΙ, 
19, 82, 93- συνωχθήσεται) συναχϑησονῖαν τοϑ. ἐπὶ σὲ] ΧΙ, 

18. Ατπι. 1. Αται, Εα. προς σε 1959 29, 44. τό, 715) 745 82, τού, 

ἰοϑ, 1219 1239 1324, 236, 243, 244. ( οπτρὶ. (δῖ. Νῖς. ϑδίαν. ἐπὶ 

σὲ πᾶς Ἰσραὴλ] πας Ἰσραηλ προς σε 93» 9ο8. στοᾶς Ἰσραὴλ) τᾶς 
ἀνὴρ Ἰσραὴλ Ατπι. 1. Ατηι. Εά. καὶ ἕως] α και τιρ. Οαῖ. Νῖς. 
Ἀπ. 1. Ἀπ. Εα. ται δίαν. Οἴἶτορ. ὡς ἡ ἄμμος] ὠσει ἄμμος 
83. ἡ ἐπὶ ὶ τῆς ϑαλάσσης] της ϑαλασσὴς 44, 245. Ἢ ἢ 144, 242. 
παρὰ Σ ὀχϑὴ τῆς ϑαλάσσης Αττη. 1. Ασπι. Ἐ4. ἣ παρὰ τῇ ϑαλάσσῃ 

[ δ κα : 

ὅτι οἰδὲν] οτι γνώσεται 

δίαν. Μοίᾳ. εἰς αληϑος] ἐπὶ πληϑὸος 44. τὸ πληϑος ςό, “46. 

α εἰς τ1ς8. καὶ τὸ πρόσωπον δτο. Δἀ ἔπ. ςοπ1.} εἰ ἐμ εγὶς ἐπ᾿ πιφάο 

φογωι Ψυΐϊρ. πορευόμενον] πορευσεται 19) 93» 108. Οπιρί. τὸο- 
ρευεται 82. ἐπορεύετο Απη. τ. Ατηη. ΕἘά. ἐν μέσῳ αὐτῶν] εἰς με- 
σον αὐΐων 19, 82, 93, 108. Οοπηρὶ. 
120, 134, 144, 236, 242. (ἰαῖ. Νὶς. 

ΧΙ]].. ἥξομεν] ηξωμὲν 24ς. ἐγγμέπις ΨαΪρ,. πρὸς αὐτὸν} ἐπ᾿ 
αὐἷον ΧΙ, 29, 64, 82, 93, 108, 119, 121) 123) 1ς8, 243. Οοτηρί. 

ΑἸά. Αἰεχ. πη. 1. Αγπ). ΕἘά. ἐπ᾿ αὐτῶν 24ς. μιῥεγ ἐωπ Ψυϊρ. 

“πρὸς αὐτὸν--παρεμθαλεμεν] λα ουή] ἱπιεττης. γι. εἰς ἕνα] ἐν ἑνὶ 

Ατπ). 1. Αγ). Εά. εἰς ἕνα τῶν τόπων] εἰς ἕνα τόπον ϑἷαν. τῶν 

τόπων] τὸν τοπὸν τού, 242. ὅ ἐὰν] ὅ αν ΧΙ, 29, τού, 121, ἃ ς8, 
244. Οοπιρι. εὕρωμεν] ευρομεν τού, 121. ΑΙά. παρεμξαλξμεν 
ἐπ᾿ αὐτὸν) ἐχϑαμζξησωμεν αὐτὸν 19. ἐχϑαμθησομεν αὐτὸν 82, 93. 
(τοϑ. ππᾶτρ. ας ἘΔ.) παρεμδαλέμεν αὐω 244. ἐπὶ αὐτὸν) »« επ' 

σπισὼ αὐΐων 44) ς2,) 74. 92, τού, 

ὃς ὀπίσω Ατηι. 1. Αγ, Εἀ. Οεοζς.. 

του 20,9 244- 

“ορἠεῖ) τ2ο, (121. Βαθεῖ ἴῃ πηᾶγρ.) 134.) 1.4. 24ς. 
ὠγαϑὴν) εἰ δοονείπες πιαπάανὶ! ἀϊδἔρανε εοηβίωπι “Γολίορλεί δομεπι 

Αὐν. 

Ατγη. Εά. 

“36.ὉἩὁῳ.ᾳεΞ ὡς τίπα] ὠὡσει τοιπῆει το, 93. (1ο8. πιᾶγρ. υἱ Εἀ.) Οοπιρὶ. 
ὡς ἐπιπιπΊει 82. ῥγατηϊῖ. καὶ Θεοζς. δρόσος] ἡ ὅροσος 11, ΧΙ, 

20. 44. )44 τοῦ, 1107 120, 1219) 123» 134.» 1442. 2326, 242, 24ς. ΑΙεχ. 

αἵ. ΝΊς. ο ϑροσος 3244,.347. καὶ ἐχ ὅτε. δὰ ἢπ. οοιῃ.] καὶ οὐ 
ποτίσει αὐτὸν καὶ οὐχ, ἕνα Ατπι. 1. οὐχ] ἐχὶ Οοπιρὶ. οὐχ, 
ὑπολειψόμεϑα } οὐχ, ὑπόληψόμεϑα: (αἵ. ΝΊς. οὐχ, ὑπολειψόμεϑα 
ἃς. δὰ ἢπ. οοπ].} οὐχ ὑπολειψόμεθα αὐτὸν καὶ τοὺς ἄνδρας αὐ- 
τὰ καὶ οὐ μηδένα Ἄττα. ἘΔ. μὴ ὑπολειψόμεϑα, ἐν αὐτοῖς μήτε ἕνα 

ἄνϑρα, ὃς ἰςὶ μετ᾽ αὐτῇ Οεοτρ. οὐχ, ὑπολειψόμεθα ἐν αὐτῷ μηδένα 
ἄνδρα ὃς μετ᾽ αὐτῷ δῖαν. Οὗτος. καὶ τοῖς] καὶ γέ τόις 74) 92, 
τού, 120, 13... 1447 236, 242. (δῖ. Νὶς. σατὴην πασι ,.τοις 82, 93, 

108, 247). Αἰεχ. καὶ γέ ἕν πασὶ τοῖς 123. ἔν τοις 2Ζάς. καὶ σᾶσι 
τοῖς Οοπιρὶ. καὶ ἐν τοῖς δῖαν. Μοίᾳ. ὠνδρώσιν αὐτῷ ῦᾳ αὐτὰ 209, 

ςς,) κό, γι) 745) 92, 93» 1ού, 1τοϑ, 1109, 121) 134» 144) τς8, 236, 242, 

24.3..24ς, 247. (ΟμΡ]. ΑΙεχ. (δῖ. Νῖς.: καί γε ἕνα] ακδ᾽ ενα 1ρ. 

δὲ ενα 82. εδενα 93) 1οδ, 24ς. (πρὶ. δ[αν. Μοίᾳ. 
ΧΙΠ. Καὶ ἐᾶν] εἐαν δὲ 82, 935 τοϑ. Οοπιρί. Ατπ). 1. Ασπι. Ἑή; 

εἰς τὴν τοόλιν] α τὴν ΧΙν 20), 445) κξ») τό, γ4,) 82, 93, 119, 120, 123) 

134), 144. 1ς8, 2106, 242, 243) 2445) 246, 247. ΟὐμρΡ]. (δῖ. Νῖς. 

σνυναχ ἢ} συναχϑοι 242. καὶ λήψεται] ληψοῖζαι ΧΙ, 29, 4.4, ςό, 
γι, 74γ 98, τού, 120, 1219) 123, 1345 144. 236, 242, 244) 24ς, 246, 
ΑἸΔ4. Οδϊ. Νὶς. καὶ τροσαύξεσι (6) 19. καὶ προσαξεσι 82, 93, 
τοβ. Οοιηρῖ. κα καὶ Απτῃ. 1. Ασην. Εἀ: τότε λήψοναι Τεοτρ. καὶ 
συναγάγῃ 8ιαν. Οἷἶτος. πᾶς Ἰσραὴλ] πας ἀνὴρ Ἰσραὴλ το, 247. 
(ΑἸεχ. οὐπὶ ἀνὴρ ἱπῖετ ὕποοβ.)} ταν]ες ᾿Ισραηλῖται Θξοτρ. τορὸς 
τὴν πόλιν ἐκείνην] τῆς πόλεως ἐκείνης Ατηγ. τ. Ατγηγ. Εά. πρὸς τὴν 

“πόλιν ἐκείνην σχοινία ] σχοινία ἔπι τὴν πολιν εχεινὴν 10) 82) 93. 108, 
Οοπρ!. ἐπὶ τὴν πολιν ἐκεινὴν σχοινίον 2άς. ἐκείνην} α ὅφ4, οβ.. 

σχοινία] σείρας δῖαν. καὶ συρᾶμεν αὐτὴν] και ἐπισπασοῦϊαι αὐτὴν 
19, 82, 93» 1οϑ. ΟΟπιρὶ. καὶ συρωμεν αὐΐην 24ς. 
τὰς Αττι. τ. Ατπη. Εά. ἕως εἰς τὸν χειμάῤῥεν] α τως 19, 82, 93, 
1οϑ. (οπιρὶ. λ ες 1345) 158. εὡς τὰ χεμαρρ 242. ὅπως μὴ] 

ἕως μὴ ΧΙ, 29, 445 52, τό, 64, 74, 98, τού, 1195) 120, 1219) 123» 134) 

144, 158, 26, 345, 243, 244, 246. (οιηρὶ. ΑἸά. (ῖ. Νὶς. ὡς μη 

γ1. ὅπως μὴ καϊαλειφϑῃ] ὁπως μὴ εὐρεϑη το, 8, 939 1ο8. ἐκεῖ 
μηδὲ λίϑος] ἐκες συςροφη 10, 82, τοϑ. ἐν αὐτῇ μὴ λίϑος δῖαν. Οἴτορ. 
λίϑος} ἐχνος 546. 

ΧΙΥ. καὶ τᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ] αὶ ἀνὴρ τοϑ. καὶ πας ἀνὴρ υἱὸς 

Ισραηλ 242. (δῖ. Νῖο. Δ Ισραηλ 24ζ. ταϊῖες ἄνδρες οἱ οι Ἰσραηλῖται 

Οεογρ. ἤς, ΡγΓαΙΠῸ καὶ, δῖαν. Οἴτορ. καὶ τεᾶντες ἄνδρες Ἰσραὴλ 

δῖαν. Μοᾷ. ᾿Αγαϑὴ ἡ βελὴ--Αχιτόφελ] ἀγαϑὴ βελὴ Χουσὶ 
ὑπὲρ τὴν βελὴν ᾿Αχιτόφελ Αἴβδπ. '. 8). τῇ ᾿Αραχὶ] αὶ 158, 24ς. 
᾿Αραχιμὰ Οεογφ. ᾿Αχιτόφελ 1] -Ἑ τὴν αγαϑὴν ΠΠ|. ργαπητι. 

καὶ Κύριος---Αχιτόφελ 29] , “οὔτη ἱπιεγηηδά, 74, 
(τοῦ. 80 «]. πι. ῆς ".᾿ δονιῖπ! αμίοπν ππς εἰ βραίμπι δ το] έμπι “εἠὶ- 

᾿Ὶ φῳ 

κἂὶ συρἅμεν αὐ- 

καὶ Κύριο ς--- τὴν 

διασκεδάσαι} Ργϑγηϊι. τα τοϑ, ις8. (οπηρὶ. ΤἨεοάοτεῖ. 
ᾳ. 32. ἴπ 2 Ἀερ. αὐ ἠραπάμηι ϑγγ. Βατ- Ἠεῦτ. τὴν βελὴν 29] 
Ἔ τὰ Αραχ! ὑπερ τὴν βελὴν εχ τερεῦϊζ. 236, -[- εδάεπι, ἔπε τα, 242. 
τῷ ᾿Αχιτόφελ] α τὰ 1, ΧΙ, (121. πιαγρ.}) τς8, 236, 242) 246, 247. 

ΑἸεχ, σαι. Νίς. ΤβεἊοάογεῖ. 1. εἶ. τὴν ἀγαθὴν] α Π, 247. Ατηι. τ. 
Ἔ καὶ τὴν βαλὴν τὴν Αξεσσαλωμ 19, το8. -Ἐ εαάεπι, 

ΟΠ ΠΟ τὴν Τθομπάο, 829 93. ὅπω; ἂν] α αν 93. ὅπως ἄν ἐπαγάγη 

ἃς. αἀ Άπ. ςοπλ.} ἐμ ἡπάμεαί δονιίσως “ΜἌμρεν “ῤεφαίοπ οναπία πιαία. Αχᾳ. 

ἐπαγάγη)] ἐπάγει 19, 342. ἐπαγὴ τοϑ, 546. (οπηρ. ἐπὶ ᾿Αδεσ- 
σαλὼμ, τὰ κακὰ ταντα] τὰ κακὰ ἐπὶ Αδεσσαλὼωμ 10, 82, 93,) 108. 
ΟοιρΙ. τῷ κακὼ παντα], τραϑα ΧΙ, 29, ς6, 98, 1 ς8,.24.3,.24ξ, 
246. παᾶντὰ τὰ κακὰ 131. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. ΧγΠ. 

ἊΝ “" ΄ . ““'ὦ ὲἐ 5 

ἀγαθὴν, ὅπως ἂν ἐπαγάγη Κύριος ἐπι ᾿Αξεσσαλὼμ τὰ κακὰ ππᾶγτα. Καὶ εἶπε Χουσὶ ὁ τοῦ τς. 
3 ν ᾿ Ν “ ᾿ Έ ν ε ρ Ψ “΄25-κμνμλχῃ ! δέλ Φ Ρ λ χδ ὦ, Ρ 

᾿Αραχὶ πρὸς Σαδὼκ καὶ ᾿Αξιάϑαρ τὰς ἱερεῖς, Οὕτως καὶ ὅτως συγεδόλευσεν Αχιτύφελ τῷ ᾿Ἄξεσ- 
' - ὦ ΄ 4, φ, 4 3 “ἢ φ ζ΄ 

σαλὼμ καὶ τοῖς πτρεσξυτέροις ᾿Ισραῆλ' χαὶ ὅτως χαὶ ὅτως συνεξόλευσα ἐγώ. Καὶ νῦν πος εἴ. 
: 2 “ Ν Ζ ν 2 “ ΝΝ ΄, ». » ν δ 

λατε ταχὺ χαὶ ἀναγγείλατε τῷ Δαυὶδ, λέγοντες, Μὴ αὐλισϑῆς τὴν γύχτα ἐν ᾿Αραδὼϑ τῆς ἐρή- 
. ᾿ ᾽’ εν ᾽΄ ᾿ . - 

μου, καί γε διαξαίνων σπεῦσον, μήποτε χαταπείσῃ τὸν βασιλέα, καὶ στάντα τὸν λαὸν τὸν μεξ 
“ ΄ 2 ΄- »“,ε ἣν ΝΣ» ΄ ε - 

αὐτᾶ. Καὶ Ιωνᾶϑαν χαὶ ᾿Αχιμάας εἰςἥκεισαν ἐν τῇ πη Ῥωγῆλ, χαὶ ἐπορεύϑη ἢ παιδίσχη, 
39 κ Ν 3 “. 9 ΄ 9 5 ΄ “ 3 57 

χαὶ ἀνήγ[ειλεν αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ πορεύονται χαὶ ἀναγγέλλεσι τῷ βασιλεῖ Δαυίδ" ὅτι ἐκ ἠδύναντο 
ρὸ ἴω ρ᾽ " ’ 

ὑφθῆναι τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν τῦλιν. Καὶ εἶδεν αὐτὲς παιδάριον, χαὶ ἀνήγί[ειλε τῷ ᾿Αξεσσα-. 
. 2 , ΄ Ν ἰδὲ ΄΄ 2 ν 2 ΄ Σ ὦ Ζ 

λώμ' χαὶ ἐπορεύσησαν οἱ δύο ταχέως, χαὶ εἰσῆλϑθαν εἰς οἰχίαν ἀνδρὸς ἐν Βαερίμ' χαὶ αὐτῷ λάκ- 
5 ρ 9, "9 ᾿ν 7 ». . 

κος ἐν τῇ αὐλή, χαὶ χατέξησαν ἐχεῖ. Καὶ ἔλαξεν ἡ γυνῆ, χαὶ διεπέτασε τὸ ἐπιχάλυμμα ἐπὶ 
»" 3 2 ἰον Ν 2 3 “΄ 6," Ν ρ 

πρόσωπον τῇ λάκκχε, χαὶ ἔψυξεν ἐπ᾿ αὐτῷ ἀραφῶν,, καὶ ἐκ ἐγγὼσ ϑη ῥῆμα. Καὶ ἦλϑδον οἱ παῖ- 
3 Ν Ν Ἂ ρ .ϑ . ἈἈ 39 »“ Ν, Ψ ΦῸ. » ’ 5) 7 ". 

δες ᾿Αξεσσαλῶμ πρὸς τὴν γυναῖχα εἰς τὴν οἰκίαν, χαι εἶπαν, 118 Αχιμάας χαὶί Ιωνάϑαν ; χαὶ 
» 3 ρΦ ςε Ν ρ 9 Ν ῬΦ ὑδι ες ΝΖ 5 97 Ν 3 κα Ν )» ἢ 

εἰπεν αὕτοις ἡ γυνή, ἸΙχρηλύαν μιζρον τῷ νόχτος" Χαὶ ἐζήτησαν, χα! οὐχ εὑρᾶν, χᾷιί ἀγεςρεψαν 

ΧΥ͂. ὃ τοῦ ᾿Αραχὶ] αὶ 19, 44, 71» 93. 1ο8, 247. Οοπιρί. ΑἸεχ, 
κθ 24. ὁ τὰ ᾿Αραχὶ πρὸς Σαδωκ] ὁ τῷ ἀρχισαδὼκ (ς) 74. 
πρὸς Σαδωκ] προς Σαόδωκ το. καὶ ᾿Αδιάϑαρ] καὶ προς Αξιαϑαρ 
19) 93. 108, 121) 134. ΟὈπΊρ!. τὲς ἱερεῖς] τες ἀρχίερεις 44. καὶ 
ὅτως 131. ς6.« συνεξέλευσεν] συνεξελευσαῖο 71, 95, τού, 120, 123, 
134) 144) 536, 242. (δῖ. Νίο. συνεδελευσα γ4. βεξελευται 82, 93, 
1τοϑ. Οοπρί. ᾿Αχιτόφελ] ργϑυωῖϊτ. τω 74. οτῷ Αδεσσαλὼμ]) 
Ῥγατηϊ. καὶ 74. τῷ ᾿Αδεσσαλὼμ καὶ τοῖς τυρεσθυτέροις] μετὰ 

τῷ ᾿Αξεσολὸμ καὶ μετὰ τῶν πρεσθυτέρων ὅ5ϊᾶν. Οἰἶγος. καὶ ὅτως 
0:.} α 71. 82, 93» 1ού, τοϑ, 247. συνεξέλευσα ) συνεξελευσαμὴν 
)1. συμξβεδελευκα 82, 93. τοϑ. (οπηρ]. σννεξέλενσα ἐγώ] συνε- 
ξπλευσαἾο Χεσι τοῦ. 

ΧΥῚΙ. Καὶ νῦν--τῷ Δαυὶδ] καὶ νυν σπευσαίἷες «παγγειλάτε τῶ 
βασιλεῖ 19, 82, 93. 198. ὠπορείλατε] ἀπορείλω 246. ἀναγ[εί- 
λατε] απαγίειλατε ΧΙ], 20, 44» 71») 74, 925 τού, 110, 120, 121, 188, 

134») 144) 158, 236, 242. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Οαἴ. Νὶς. απαγίειλα- 
ται 24ς. τῷ Δαυΐδ) τῳ 119. λέγον]ες καὶ λέξετε Αττῃ. 1, 

Αττι. ἘΔ. καὶ λέξατε Οεοτγρ. Μὴ αὐλισϑῇς] μὴ τορευκ 19. 82, 
93» 108. «ε μιαγεν ἐς ψυς. τὴν νύκτα τὴν νυκταν 93- ταύτην τὴν 

νύκτα ΑἸτῃ. τ. Ατηι. Εἀ. Θεοῦ. δ1αν. Μοίᾳ. ἐπὶ τὴν νύκτα ταύτην 
δῖαν. Οἴτογ. ποῖϊε ἀαε Ψυὶρ. ἐν ᾿Αραδὼϑ) καΐα δυσμὼν 19. εν 
Ῥαξαϑ γι. καΐα ὄνσμας 82, 93, 1ο8. (οπιρ]. εν Ραξωθ᾽ οϑ, 443, 
244. Απῇ. σ᾿. πῃ. Ἐά. δῖαν. Οἴγορ. ἐν ̓ Αρδῶϑ Θεοῦ.  ἐνΑρᾶ» 
ξω9 τῆς ἐρήμου) ἐπ εαπιρεβνίδως ἀρίεγιὶ Μασ. καί γε δϑιαξαίνων 

σπεῦσον) ἀλλα διαξαινων διαδηϑι τὰ υδατα 19, τοϑ. ἔς, οὐπὶ καὶ 
ΡιῸ ἄλλα, 82, 93. ἔς, ἤπε τὰ ὕϑατα, Οοπιρ. ὠλλὰ σπεῦσον δια- 
δαίνειν Απτι. 1. Αγη. Ε4. Θεοῦ. ὅν. Μοίᾳ. ἔς, πἰῇ σπεύσατε, 
δῖαν. Οὗἶτορ. σπεῦσον] σπευσὴ τοό. μήποτε ὅς. δὴ ἢῃ. σομ.] 
οπως μὴ καϊαποϑη ο βασιλεὺς και πας ο λαὸς ο μετ᾽ ἂντε 10, 82, 93, 
τοβΒ. (ὐομηρὶ. δίαν. Μοίᾳ. πε ζογίς αὐφον εαίμνγ τες, εἰ οἵηπὶς ρορμΐως, 

φμὶ ἐπῆρ εὸ ο. Μυϊρ. πε ξοτίς ρεγεαὶ γέχς ὅς. ουτὰ ἌΡ. ΒΙ0]. Βοδειλ. 
ἹΜεϊδηισῖο δι. καϊαπείση] καταπιὴ ΧΙ, 295) 119, (121. ςοττ. κατα- 

πείση τῇ. τες.) 1.8, 24ς. ΔΙεχ. καϊαπατησῃ 44. καΐχπατησει τοῦ, 
242. καΐαπεισαι 246. ἀπαντήση ϑῖλν. Οἷτοσ. καὶ πάντα τὸν 
λαὸν] α τταντὰ 247). διδθοῖ πάντα ἴῃ οἰδιαγδέξ. ταΐϊποσε Αἴοχ. 
μετ᾽ αὐτῷ} α τὸν 242. 

ΧΙ]. ᾿Αχιμάας] Αχειμας (ἢς ἱπῖτ4) 11. Αχιμαα (ἔς ροῆεα) 
74. Αχιμανας (ῇς Ἰη.2) 246. ᾿Αχμιμὰς Θεοῖς. ᾿Αχιμὰ δῖαν. 

Οἴἶτορ. εἰςήκεισαν] ἐξηκεισαν 74. ἐν τῇ τηγη] ἐπὶ τῆς τηγηὴς 
ΧΙ, 82, 91, 1ιοϑ. Οοπιρὶ. Οεογε. δ5:.ν. ἐπὶ τῇ σηγὴ 29, ἐξ, τύ, οϑ, 

121) 158, 243. ΑἸ4ά, ἐπὶ τὴν πὶ γὴν (Ω.) 24... Ῥωγὴλ] ργαιιῖ. 
του 82, 93, 1ο8. Οομηρὶ. τῇ Ῥογιᾳ 247. Ῥωξὴλ Αγπ.. τ. Ῥωγὶλ 
ΟοοΙ. Ῥοχὴλ δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐπορεύϑη) και ἐπορενετο 82, 93» 

τοϑ. (οπηρί. καὶ τορευϑεῖσα 8ῖαν. Οἴτορ. ὠνήγ[ειλεν) απηγἴει- 

λεν (ᾶς οοπι. ἴε4ᾳ. ΧΙ, 29, 71» 747 92) 93) τούς 121) 1345) 144) 18, 
436, 442, 243. Οοπιρὶ. (αι. Νίς.) 82, τοβϑ, 189, 24ς. αὐτοῖς] 

Ἔ τῶτο δῖαν. Οἴἶτγορ. καὶ αὐτοὶ] καὶ “τοι ζςό. ω αντοι 82. καὶ 

αὐτοὶ--- Δαυὶδ] αυτοι πορευσοῦἷαι και απαγίελεσι Δαυιδ 44. πορεύ- 

ονται) ἐπορευοντο 10, 829 93) 108. ΟΟμΡ]. Αγη. 1. Απη. Εά. Οεογς. 
αν. ἀγαγγίλλεσι) ἀπαγίελλεσι ΧΙ, 29, γ1,), 74, 92,9 98, τού, 
110) 120, 134) 144,236,243. ΑἸά, (Αι. Νὶς. ἀπηγίειλαν 19. Οοπιρὶ. 
απηγίειλον 82. απηγίελον.93. αἀπηγίελλον τοϑ. ἀπαγίελῶσι 242. 
ἀνήγγειλαν Αττη. 1. πη. Ἑά. Οφογρ. ϑἴαν. τῷ βασιλεῖ Δαυίϑ] 
τῳ Δαυιδ ςό, 71, 745 τού, 120, 134) 144, “36, 244. ΟΔϊ. Νίο. Ρζῶ- 

, 
ΤΟΝ 

γτοϊῖ. ταῦτα Ἄπη. σ. Ατὰ. Εά. ὅτι οὐχ] ὅσα οὐκ 119. καὶ οὐκ 

5ἷαν. Οἰἶγορ. ἠδύναντο] ἡδυνοντο ΧΙ. εδυναῦἼο 44, 82, τοῦ, 134, 
18,436. (οπιρὶ. ΑἸεχ. ὀφθῆναι ὅς. δὰ ἤῃ. οοπ:.} εἰσελθεῖν ὁρατοὶ 
τῆς πόλεως ((οτί. εἰς τὴν τοόλιν) Ατηι. Σ. αἰϊΐᾳφας, Ατηι. Εά. εἰσελϑεῖν 
ῤῥφθῆναι εἰς πόλιν '(Οοἀά. ϑεγρὶ! φυδίυοτ, ἢς, πἰᾶ καὶ ὀφθῆναι, Οοἀὰ, 
βεγρὶϊ ἴτε. τῷ εἰσελϑεῖν] α τὰ 44) 64. καὶ εἰσελϑειν 8, 93, τοβ. 
Οοιηρὶ. ϑ[αν. Οἰἶγορ. εἰς τὴν πόλιν] ἐν τὴ πόλει 20. -{ εἰς τὸ 
ἀναγ[εϊλαι ταῦρος. Αται. ἙἘά. 

ΧΙ]. παιδάριον] τὸ παιδάριον τοό. παιδάριον ἕν (ρτο πίοτε: 
εἴ ὅς ᾿πῖ8) Ατπῃ. σ. Αττῃ. ἘΔ. καὶ ἀνήγίελε] καὶ ἀπηγίριλαν 11. 
καὶ ἀπηγγειλε 44) τύ, 98, 119) 123) 247. Αἰεχ. καὶ ἀπηγίηλε τοβ, 
καὶ ἐσπορεύϑησαν] χαὶ ἀπῆλθον 10, 82, 93, τοβ. (οπρ!. οἱ δύο] 
α 19, 82, 93, 1οϑ. ΟοπηρΙ. οἱ δύο ταχέως] ἀπὸ τῆς ττόλεως εὐϑέως 
β5ἰαν. ΟἾοῸ. ταχέως] ταχὰ τς8. α Απῃ. σ. Αγηι. Εὰ. 
Ὦλ9᾽α»] εἰσ λον ΧΙ, 19.) 29» 44) 71) 74.» 84, 93, τού, τοϑ, 123, 134, 
1.44), 1.8, 244).345, 246, 247. (πρὶ. ΑΙά, Αἰἷεχ. δι. Νὶς. ηλϑον 

536, 242. ὥνδρὸς] ὠνδρὸς ἑνὸς 5ῖαν. ΟΙΤΌ.. εἰς οἰκίαν] εἰς οἰχον 

ΧΙ, το, 29, 44, τύ, 71) 74», 82, 92) 93) τού, τοϑ, 120, 134, 14491ς8, 
236, 242, 243» 344. 24ς. Οοπιρί. ΑἸά, Οδι. Νὶς. ἐν Βαερίμ] εν 
Βαορειμᾳ 11. εν Βαϑαρειμ ΧΙ, 64. εν Βαιϑχορρων το, 82, 93, 108. 
εν Βαξρειμ 29, (ς ς. οοττ. Βαϑαρφιμ δὉ αἱ. ἢ).} τοι, ΑἸεχ. ἐν Βαϑερίμ 
ΑΙά. ἐν Βανερίμ Αστιν. τ. Αττι. Εὰ. ἐν Βαωριΐμ Οεοι. ἐν Βααριΐμ 
δίαν. Οὗἶγορ. καὶ αὐτῷ] καὶ τω ανϑρωπὼ το, 93) 108. Οοχρρὶ. 
κᾶν τὼ ανδρι 82. καὶ αὐτὸς τοό. καὶ αὐτῷ ἦν Ατπι. 1. Ατηῃ. Εά4. 
καὶ ἐκεῖ ἦν δῖαν. Οἶτορ. ἥς, οπυ!ο ἦν, Οεογρ. δῖδν. Μοῖᾷ. ἐν τῇ 
αὐλῇ] ἐν τῇ οἰκίᾳ Ασα. 1. στη. Ἐά, δθοῦσ. κατέδησαν] καΐαξαι- 

γεσιν 82, 93, 1τοϑ8. ΟΟΠΡΙ. 
ΧΙΧ. Καὶ ἔλαξεν] καὶ λαδϑσα δῖαν. Οἶἶτος. 

247. καὶ διεπέτασε) α καὶ 85ϊαν. Οἶτορ. τὸ ἐπικάλυμμα] τον 
ριπον 195) 1Ο8. τὸν βέιπον 82. τὸ ριπὸν 923. ἐπὶ πρόσωπον] ἐπὶ τὸ 
προσωπον ΧΙ, 44) 745) τοῦ, 1215) 123) 134. 1ς8, 216, 244, 246. ΑἸά. 

(δῖ. Νὶς. ἐπὶ τῷ: φοματος το, 82, 93) τοδ. ΟΡ. ἐπὶ πρόσωπον 
τὰ λάκκου] ἐπὶ τὸν λᾶκχον Αταχ. 1. Απη. Εά. ἐπὶ τὸ ςόμα τῇ λάκκε 

δίαν. μιρεν ος ῥμιεὶ Ψυὶρ. καὶ ἵψυξεν ἐπ᾿ αὐτῷ] πολλακας 1:8. 
ἔψυξεν] ἐκυψεν 111. εψυχεν 19, 82, 93, 1ο8. Οοπηρὶ. ΑἸεκ. ἔψυ- 
ξεν ἐπ᾿ αὐτῷ ἀραφὼϑ] ἀγείξεῖε ψμρεν ἐἰϊμά ἀγρλοιὰ ϑγγ. Βατ- Ηεῦτ. ἐπ᾽ 
αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐΐους 82β. ὠραφὼϑ)] ᾿Αραδωϑωὼϑθ 11. παλαϑὰς το, 82, 
1τοϑ. Οομρὶ. ταλλαϑᾶς 93. - παλαϑὰς 24ς. ραφωθδ 247. 
ὠραδὼθ ΑἸά. Αγ. Εὰά. ὠκαδῶϑ (ἴπ πιᾶγρ. ποπίθη (Ἐραίπιλε) ΑΥτη. τ. 
σπέρμα Οεοῖς. (ϑϊαν. Μοίᾳ. πιαγρ.) οὐραδὲϑ' δῖαν. Οὗἶτοσ. ρείψαπας 
Ψυΐϊρ. καὶ οὐκ ἐγνώσϑη] καὶ οὐ τταρῆλϑε Ατπι. Ἑά. καὶ ἐκ ἔγνω- 

σαν ϑῖαν. Οὔτορ. εἰ Λε ἰαϊμὶε Ψαὶσ. ῥῆμα] ρταβηηῖ. τὸ 10, 82, 
93.1.8, λ4ς. Οοπιρὶ. 

ΧΧ. Καὶ ἤλϑον) καὶ ηλϑαν 11, ΧΙ, 29, 64. ΑΙεχ. καὶ εἰσηλϑοὸν 

195) 82, 93, τοϑ. Οοπιρ. ᾿Αδεσσαλὼμ] ργαηϊτς. τα 93. εἰς τὴν 
οἰκίαν) εἰς τὸν οἶκον 82, 93) 1ο8. Οοιηρὶ. α 1ς8. -Ἐ ἐχεῖσε Απη. 1. 

Αστῃ. Ἐά. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 44) 715) 74.593. τού, τοϑ, 123) 134) 
1445) 236, 242, 247. Οοπιρὶ. ΑἸὴ. Ολι. Νίς. καὶ εἶπαν αὐτῇ Οεογξ. 
ΠᾺ] τὰ ἐςὶιν 93. Οοπρὶ. ΟΘεοτρ. ϑίαν. Οἷἶτορ. τῷ εἰσὶν Ατπ. 1. 
Ασπη. Ἐά. εἶπεν αὐτοῖς} α αὐῇοις 44. εἶπεν πρὸς τοὺς ἀνδρας 81, 
93, 1ο8. Οορ. Παρῆλϑαν] παρηλϑὸν 44, τό, 64, 71, 74» τού, 
120, 123) 134) 144) 158, 236, 242) 244, 24ς,) 247. Οοπρὶ. Αἰά, 

ΑΙεχ. (ας. Νίς. ταρῆϑαν (6) ε19. ταρηλϑὲ 246. Παρῆλθαν 
- ὕϑατος] διεληλυϑασι σπεύδοντες 19, 82, 93, το8. μικρὸν] γευσά- 

ἡ γυνὴ] καὶ ἢ 

᾽ 
ει. 

16. 

10. 

20. 



πσστνι "- - τῆν πὶ τῷ αὶ τ,ν--- 

κεφ. ΧΥΊΙ. 
» ε ᾿ ΄ 

21. εἰς ᾿Ξ ΒσΧΛΊβ: 

22. 

23. 

24. 

25. 

ιόξ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΒΕ ᾿ 

ο΄. “΄ Ν ΝΡ Ὸ δ᾽ : Ν “- ᾿ : Ἐγέγετο ἃὲ μετὰ τὸ ἀπελϑεῖν αὐτὰς, χαὶ ἀνέξησαν ἐκ τῇ λᾶκχΒ, χαὶ ἐπορεῦ-. 
ϑησαν" χαὶ ἀπήγγειλαν. τῷ βασιλεῖ Δαυὶδ, χαὶ εἶπαν πρὸς Δαυὶδ, ᾿Αγάςητε χαὶ διάξητε τὰ- 
χέως τὸ ὕδωρ, ὅ ὁτι ὅτως ἐξβλεύσατο δ ὑμῶν ̓ Αχιτόφελ. Καὶ ἀνέςη Δαυὶδ χαὶ πᾶς ὁ λαὸς ὃ 
μετ᾽ αὐτϑ, χαὶ διέξησαν τὸν ᾿Ιορδάνην ἕως τᾷ φωτὸς τῇ πρωΐ, ἕως ἑνὸς οὐχ ἔλαϑεν ὃς οὐ διῆλθε 
τὸν Ἰορδάνην. Καὶ ᾿Αχιτόφελ εἶδεν ὅτι οὐχ ἐψενήϑη ἡ βελὴ αὐτῇ, χαὶ ἐπέσαξε τὴν ὄνον αὐτοῦ 

9 “ 3 ν Ψ " “ “ .“ χαὶ ἀνέςη χαὶ ἀπήλϑεν εἰς τὸν οἶχον αὐτῷ εἰς τὴν πόλιν αὐτῇ’ χαὶ ἐνετείλατο τῷ οἴχῳ αὖτϑ, χαὶ 
ἀπήγξατο χαὶ ἀπέσανε, χαὶ ἐτάφη ἐν τῷ τάφῳ τϑ «ατρὺς αὐτῷ. 
γαΐμ' χαὶ ᾿Αδεσσαλὼμ διέξη τὸν Ἰορδάνην. αὐτὸς χαὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ μετ᾽ αὐτ. 

Καὶ Δαυὶδ διῆλϑεν εἰς Μα- 

Καὶ τὸν 
᾿Αμεσσαὶ κατέςησεν ᾿Αξεσσαλὼμ ἀντὶ ᾿Ιωὰξ ἐπὶ τῆς δυνάμεως, καὶ ᾿Αμεσσαὶ υἱὸς ἀνδρὸς, χαὶ 
ὄνομα αὐτῷ Ἴεϑὲρ ὁ ὁ ᾿Ιεζρχηλίτης" ὅτος εἰσῆλθε πρὸς ̓Αξιγαίαν: ϑυγατέρα Νάας ἀδελφὴν Σᾷ- 

. ρείας μητρὸς Ἰωάξ, Καὶ παρενέξαλεν πᾶς ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Αξεσσαλὼμ εἰς τὴν γῆν Γαλαάδ, Καὶ 

μένοι μικρὸν Οοτηρί. μικρὸν τὰ ὁ ὕδατος] εἰ εἷς τὸ ἐκεῖνο μέρος τὰ ὅδα- 
τος Ατ. 1. Απῇ. Ἑά. εἰς τὸ πέραν τῇ τοταμ δίαν. Οἴτορ. καὶ 
ἐζήτησαν] καὶ ἐφηταν το, 82, 93» 1τοΒ. Οοπρὶ. καὶ αὐτοὶ ἐζήτησαν 
αὐτὰς Απῃ. σ. τ. ΕΔ. -Ἐ αὐτὸν Θεόν. Ἐ αὐτὰς ϑ81αν. Οἴτορ. 

χαὶ ἐχ, εὗραν] καὶ εχ, ευρισκον αὐἷες το, 82,.93, 1ο8. Οοπιρ!. καὶ εκ 

ξυρὸν αὐτὰς 24ς. εὗραν] εὐρον ΧΙ, 445 τό, 71)74, τού, 120, 123, 
134, 144. 158, 236, 244, 246, 447. ΑΙα. (δι. Νίο. εὕρων 242. 

καὶ ἀνέςρεψαν] καὶ ἀναςρεφεσιν 10, 82, 93) τοϑ. Ο(ΟΙΉΡΙ.. καὶ επε- 
φρεψαν 24ς. 

ΧΧῚ. Ἐγένετο δὲ] ῥγατηῖῖ. καὶ ΧΙ... καὶ ἐγένετο 82, 93) 1οϑ8, 
134, (24ς. τηᾶγρ.) 247. Οὐμηρὶ. Ατπῃ. τ. Ασπι. Ἐά. μετὰ τὸ ἀπ- 
ελϑεῖν αὐτὰς} μετὰ τὴν ἐπέλευσιν αὐτῶν Αττη. τ. Ατπι. Εά, ϑίαν. 
καὶ ἀνέξησαν] α καὶ ΧΙ, 29, 445 ςό, 71, 74» 82, 93, 1ού, 110, 120, 
123) 1347) 1445. 1.8, 216, 242, 2445) 24ς. (οιῃρί. ΑἸά. Απτη. σ. Αγη). 

Ἑά. ἐπορεύϑησα»] ἀπηλῦον 82, 93» 1οϑ. Οοπνρὶ. 

λαν] και ανηγίειλαν ςς. ΑΙεχ. κα καὶ Ασπι. 1. Αστη. Ἐά. τῷ βα- 
σιλεῖ] κα 71: καὶ εἶπαν) καὶ λεγεσιν 64. καὶ εἰπὸν 247. καὶ 
εἶπαν πρὸς Δαυὶδ] καὶ λεγεάσιν αἀυτῳ ΧΙ, 20, ζα, ςό, γι, γ45 82, 92; 

93» 1ού, 1οϑ, 120, 121) 123» 1347 144, 158, 236, .242, 543, 244, 

24ς, «46. Οοπιρὶ. ΑΙά. σαὶ. Νίο. καὶ εἶπαν αὐτῷ Οεογρ. ϑ8[αν. 

᾿Ανάςητε καὶ διαάξητε] ἀνάςηϑι καὶ διάθηϑι δῖαν. Οἴτορ. καὶ διά- 

δητε] α χάαι 121. ταχέως] Ταχν 55. τὸ τάχος 82, 93. Οοπρρὶ. 
τὸ τάχως (6) τοϑ. τὸ ὕδωρ] τα υδατα 82, 93, τοΒ. Οοπηρὶ. 
Ῥγαπη, εἰς Ἱ ι 8. δια τὸ ὕϑωρ Οοάά. ϑετρὶϊ ττεβ. (Ατπι. Ἑά. πιᾶτρ.) 

ὅτι ὅτως ὅτι ὅτως καὶ ὅτως Ατηγ. :. Απη. Εά. ὅτως ἐξελεύσατο] 

ταδὲ βεξελευται ΧΙ, το, 29, 44) 2, ςό, 715) 74) 82, 92, 93, τού, τοϑ, 
110. 120, 121) 1239 1347 1447 18, 226, 242, 243, 244, 246. (οῃηρὶ. 

ΑΙ4. (αι. Νίς. ταδὲ εδαλευσαῖο 98. ταδὲ βεαλενεται 24ς. πρὶ 
ὑμῶν] καϑ' νμων ΧΙ, 19, 29, ς2, τύ, 71) 74) 82, τού, 119, 120, 121) 
123») 134) 144) 1.8, 236, 242, 243: 345; 246. ΟοπΙρὶ. ΑΙά. σι. ΝΕ: 

ΝΟ] 
καὶ ἀπήγίει- 

λ 44: καϑ' ἡμῶν 98, 244. περὶ σῇ Θεοῖς. ἐφ᾽ ὑμᾶς ϑίαν. περὶ 

ὑμῶν ᾿Αχιτόφελ] Αχειτοφελ καϑ'᾽ υμων 93. ᾿Αχιτόφελ] Αρχιτο- 

Φελ το. 

ΧΧΊΙ. τᾶς ὁ λαὸς ὁ] τραὔες οἱ 82,93, τιο8. ὃ μετ᾽ αὐτε] αϑ 
18, 242, 247. (αἴ. Νίο. μδδεῖ ὁ ἴῃ οδιαγαξξ, τηΐποε ΑἸεχ. ὃς ἦν 

μετ' αὐτῷ Οεοῖψ. ἕως τῷ φωτὸς] α τε 64) 121. ἕως τῇ φωτὸς 
τε ̓ τρωὶ] εως διεφαυσε τὸ ὥρωι 825) το8. ἔς, πῇ διεφωσε, 93. τοῦ 
πρωΐ] τὸ ὥρωι 445 74. 98, 123, 247. (αἵ. Νίς. ἕως ἑνὸς} καὶ μη- 
δεὶς ϑ᾽ιΔν. ἕως ἑνὸς ὅς. δὰ ἔπ. ςοπ1.} ἐως τε μὴ ἀποκαλυφθῆναι τὸν 
λογον, ζω διεδησαν τον Ἰορδανὴν το, 82, 93: τοϑ. ἑνὸς} ἐνως 242. 

οὐκ ἔλαϑεν] οὐ διελαϑὲν 64, 74, 119. ὃς οὐ διηλϑε] ος διεξη γι. 
διηλϑεῖ διεδη ΧΙ, 29, ξό, γ45) 98, τού, 120, 121, 1237 134) 1445)1ς8, 
226, 242, 24.3.5 244) 24ς. (οπιρὶ. Αἰά. (αι. Νῖς. ; 

ΧΧΙΙ]. εἶδεν] ὡς εἶδεν Α΄πῃ. 1. Ατπ. Εα. οὐκ ἐγενήθη! ἐ γε- 

γόνεν 82, 93, 1ο8. ΟΡ. ἡ βελὴ αὖτ] αὐῇε βελη 246. καὶ 
ἐπίσαξε] « καὶ Αἰτη. τ. Απτ. Εά, καὶ ἐπέσαξε---τὴν τοόλιν αὐτῷ] 
καὶ ἀνεςὴ καὶ ἐπεσαξε τὴν ονον αὐτε καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πολιν αὐτοῦ 
καὶ εἰς τὸν οἰκον αὐτῷ 247. καὶ ἐπέσαξε] καὶ ἐπεξαξεν 29. καὶ ἐεπα- 
ταζε 82. ΑΙά. καὶ ἀπεσαξε τοό. τὴν ὄνον] τὸν ὄνον (οπιρ!. αὐὖὐ- 
τῷ 29} αὐτῷ ΑΙεχ. καὶ ἀνέςη] 93. καὶ ἀνέςη καὶ ἀπῆλϑε] καὶ 

ἀναςὰς ἀπῆλϑε δῖαν. Οἴτορς. καὶ ἀπῆλθε) πε καὶ Α΄. 1. εἰς 

τὴν πόλιν} ργαιτἶ. καὶ 64) 719) 7245» τοῦ, 119. 1349 144. ΑἸά, Οεοζρ. 
8ϊαν. Οὗτος. εἰς τὴν τοόλιν-ττοίκῳ αὐτῷ] λα ουπὶ ἰηίογπιεά, 236, 
242. Οδῖ. Νῖς. πόλιν αὐτὰ} αὐτῷ Απη. Εά. καὶ ἀπέϑανε) 

λα και 236. ἐτάφη) ϑαπήεται το, 82, 93» 108. ἐν τῷ τάφῳ] ἐν 
τῷ οἴκῳ 11], 19, 82) 93) 108. εν τῶ τόπω 242. ἔν οἰκῳ 247. πατρὸς 

νος. 1. 

ἐγένετο ἡνίχα ἦλθε Δαυὶδ εἰς Μαναΐμ, καὶ Οὐεσξὶ υἱὸς Νάας ἐκ ᾿Ῥαδξαϑ υἱῶν ᾿Αμμὼν, - χαὶ 

αὐτῷ} πατρὸς αὐτῇ ΑἸοχ. 

ΠΟ ΧΧΙΝ. Καὶ Δαυὶδ---Μαναΐμ] Ῥαυϊά αμέϑηε ϑϑηὶ ἱπ αβτα ΜΪσ. 

διῆλθεν] τταρεγένετο ΧΙ, 10, 29, 4.4. 52» 56, 71) 74, 82, 92, 93» 98, 

τού, τ10, 120, 121, 1347 144) 1.8, 436, 242, 443, 544. 24ς, 246. 
Οὐπρὶ. (δῖ. Νὶς. παρεγένοντο τοϑ. ἈνΉλΑΣεν 247. εἰς Μαναΐμ] 

εἰς παρεμξολας (ἄς ροξε4) 19, 82, 93. 1οϑ. (ὐοπιρῖ. ΑτπΊ. 1. Αἰτῃ. 
ἙἘά. εἰς Μανίμ (Άς ἰηξτ4) σεοτσ. Μαναΐμ] Μαναειμ ΤΙ, 29, οϑ, 
(ττο, 121. Α]ά. ἢς ᾿π|ῆπ.} 1ς8, 243, 24ς. Μααναείμ (ἢς ροΐεα) 

ΑἸεχ. καὶ ᾿Αξεσσαλὼμ] καὶ αὐτος Αξεσσαλωμ, 44. ᾿Αδεσσαλὼμ δὲ 
δῖαν. Μοίᾳ. διέξη] διηλϑε ό4, 123. ΑἸεχ. αὐτὸς} κα 71. χαὶ 

αντος 244. (αἱ. ΝΊς. αὐτὸς ὅς. αὐ ἔῃ. οομ.} μετα πανΐος Ισραηλ, 
4.4. τᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ) λανηρ τς. βαθεῖ ἀνὴρ ἴῃ σπαγδέξ. τηϊηοτὸ 
Αἴἷεχ. τᾶς Ἰσραὴλ Ατπι. τ. Απῃ. Ἐά. πᾶντες ἄνδρες Ἰσραὴλ 

Οεοτρ. 5[αν. Μοίᾳ. ἔς, πἰἢ ᾿Ισραηλῖται, 85[αν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΝ. ᾿Ἀμεσσαΐ 15] Αμεσσει (ἢς ᾿πτ8) 11. Αμεσαῖ γ4. (τοῦ. 
Ἀγπ,. τ. Ατπη. Ἑά. ἢς 'ηἴτα.) Αμεσσαὰ 82, 93, τοϑ. (247. ἢς ἰη1 4.) 

Οοηϑρὶ. ᾿Αμεσσαεὶ (ῆς ροῖε2) Αἰεκ. ᾿Αξεσια (ῆς ροῆεα) Οξογρ. 
᾿Αμεσειὰ ϑῖαν. Οἷἶτορ. ᾿Αδεσσαλὼμ ἀντὶ Ἰωὰθ] 82ὥ. ἀἄντὶ 
Ἰωαθ] τῳ Ἰωαξ 11]. αντι τοῦ Ιωαξ 44. ἣν τῇὝ Ἰωὰδ τόπῳ παρ᾽ ἕαυ- 
τῷ ϑῖαν. Οἤτοξ. ἐπὶ τῆς ϑυναάμεως] ἐπὶ την τρατιᾶν. τὸ, 82, 93» 

τοβ. ΟΟπΊρΡ]. κα ἐπὶ 246. ἐπὶ τοὺς ςρατηγοὺς δῖαν. Οἴτορ. καὶ 
᾿Αμεσσαὶ]ο δὲ Αμεσσα 82, 93. τοϑ. Οὐτηρί. ᾿ΔΛμεσσαΐ 29] Αδεσ- 

σαΐϊ τις. ἈΑμέσσα 134. υἱὸς ἀνδρὸς} υἱὸς ἣν ἀνδρὸς Αττη. 1. Ατηι. 
Ἐά, δῖαν. Οἶτοςσ. υἱὸς ἀνδρὸς---᾿ Αδιγαίαν] ἦν νιος 1εϑὲρ του Ἰσρα-, 
ἡλίτου, ὃς ἡλθὲν ἐπὶ τὴν Αδιγαιαν 82. ἔς, υἱῇ τὴν Αδειγαια, 93. 

ς, ηἰἢ τοῦ ἐΣΡΧΆΛΊ ΓΙ, 168: ἦν υἱὸς ἀνδρὸς καὶ ὄνομα αὐτῷ ̓ εϑὲρ 
τὰ Ἰζραηλίτου ὃ ὃς ἦλθεν ἐπὶ τὴν ᾿Αξιγαΐλ Οοπηρὶ. καὶ ὄνομα αὖ- 
τῷ ] ᾧ ὄνομα ἦν Αται. τ. Αττῃ, Ἑά. δῖαν. ὄνομα Οεοτρ. Ἰεϑὲρ] 
Ιοϑορ 11. ΑἸεχ. Αγπι, 1. Ασπῃ. Ἑά. [εϑέρος 44. Ιεϑὰρ 92. Ἰωθὼρ᾽ 
247. ᾿ἸΠεπὲρ Οεογρ. Ἰεφὲρ ϑϊαν. Οἴτορ. ᾿ Ἰεδραηλίτης} ο Ισρα- 

Ἡλείτῆς 11. ο Ἰσμαηλειτῆς 111. ο Ἰσραηλιτὴς ΧΙ, 20, 44, (6, 71, 

τού, 1215 242, 243) 24ξς, 247. Αἴεχ. δῖαν. Οἴἶτοσ. ο ἱσμαηλιτῆς 

(ςοττ. Ιεξραηλίτης ΔΌ 4]. τη.) ςς. ο Ιζραηλιτὴς 119, 246-.ὀἉ Ἀ ο Ἰσ- 
δραηλιτὴς 158. ὁ Ἰσραελίτης ΑΙά. ᾿Αδιγαίαν] Αδηγαια “26. 

᾿Αξιγὲν ὕεοῦγ. ϑυγατέρα] ϑνγατεραν 242. Ναας) Ίεσσαι ΧΙ, 
19, 295) 44. 52) (ςς- εχ φοτῦ. 80 αἱ. π,.) ςό, 64, γι, 82, 94, 93, τοῦ, 
1οϑ, το, 120, 121) 123) 134) 1445) 1ς8, 236, 242, 243, 24) 246. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. σαι. Νίς. ἴΙεσαι 74. Ἰεσσὲ Ατηι. τ. Αγαν. Ἐά4. ϑῖαν. 

Ἰεσεῖ Οεογρ. ἀδελφὴν} αδελφου 11, ΠΠ], (ς ς. οοττ. αδελφην δ αἱ. 
τη.) 247. αδελφον 82. μαδεῖ ἴῃ ομδγαθς. πηίπογε Αἰσχ. Σαρεΐας] 
Σαρὰ Αγ. 1. Αση. Εἰ. Σαρεὶ Οοογς. δῖαν. 

ΧΧΥῚ. παρενέξαλεν] τιροεπορεύετο δίαν. Οἴἶτορ. σὰς Ἶσ- 

ραὴλ καὶ ᾿Αδεσσαλὼμ] Αδεσσαλωμ καὶ τᾶς Ισραηλ ΧΙ, 20, 44, τύ, 
64, 71) τού, 120, 121) 158, 243, 244, 24, 446. Αἰά. λδιναλῶμ 

καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσθαηλ 82, 93, τοϑ, 134, 236. Οὐρὶ. Οδῖ. Νις. 
᾿Αδεσαλῶμ, πᾶς ὁ Ἰσραὴλ Οεογρ. εἰς τὴν γὴν] αὶ τὴν 64, 93. 

(οπιρὶ. ἐν τῇ γῇ ϑίαν. γὴν Γαλαάδὴ, γὴν ΧΙ, 82, τού, 242, 
246. Γαλαάδ] Γαλααϑ' Οοπρρὶ. Γαλαάδ (υἰ ἔργα) Οεοτγρ. 

ΧΧΨΊΙ. Καὶ ἐγένετο ἡνίκα} καὶ οτε 44. ἡνίκα] οτε ΧΙ, το, 
ξό, 71, 74. 82) 92, 93, 98) τού, τοϑ, 120, 121) 123) 1347) 144. 148, 

5.36, 242, 2435) 2445 24, 246. Οοπιρὶ. ΑἸά. σαι. Νίο. ἤἦλ9ε] εἰσ- 
ἤλϑὲ τ0,) 44) ςό, 71γ 74. 829) 92, 93, τού, τοϑ, 120, 121.» 123» 134) 
144, τς8, 236, 242, 243, 24ς. Οοῃηρὶ. ΑΙά, (αι. ΝΊο. ϑίαν. εἰς 

Μαναΐμ] εἰς Μαναειμ 64. εἰς ταρεμξολας 24ς. εἰς τὴν ὥαρεμδα- 

λὴν Μαναὶμ ϑῖαν. Οἷἶτορ. καὶ Οὐεσξὶ]} Ονεσδει 1]. καὶ Οὐεσδεὶ, 
εὐπὶ καὶ ἴῃ οπαγαέξ, πηίπογε, Αἰεχ. οὐεσδὶ] Ονεδι 44. Εσξι τύ. 

ΟῚ 



μν 
τὴ Ιεσξι γι. 

. Ἑὰ. ἐκ τῆς ἐρήμα δ'λν. Οἴἶτορ. 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Β. 

: ζ 2 Ζ΄ “- . Ν . .»42ἑεοίι» ς 
τας ἀμφιτάπους, χαὶ λέξητας δέχα, χαὶ σχεύη χεράμξ, χαὶ πυρᾶς, χαι χριϑᾶς, χαὶ ἄλευρον, χαὶ 

Η Ρ' Ν ζ΄ Ν Ν “ Ν 
ἄλφιτον, καὶ χύαμον, χαὶ φακὸν, Καὶ μέλι, χαὶ βέτυρον, καὶ «πῳρύδατα, χαὶ σαφῶν βοῶν" χαὶ 

ρ»“ ρῸ ρ 9 (Ὁ ρῶ Ψ -- ε Ν ρ Ν, 2 

προσήνεγκαν τῷ Δαυὶδ, χαὶ τῷ λαῷ τῷ μετ᾽ αὐτὸ φαγεῖν" ὅτι εἶπεν, Ο λαὸς “είνων χαὶ ἐχλε-- 

λυμένος χαὶ διψῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

9 7 εν ν, Ν, Ἃ 9 3. ». Ν 7 9 » 9. ν᾿ 7 Ν ε 

ΚΑῚ ἐπεσχέψατο Δαυὶδ τὸν λαὸν τὸν μετ αὑτὸ, χαὶ χατεςῆσεν ἐπ αὐτῶν χιλιάρχξς χαὶ εχα- 
» ν 59 “Ζ Ν Ν Ν Ν ΄ 2 ΠΝ»; Ῥ ΠΌΝΟΝ ΄ Ν Ν 

τοντάρχους. Καὶ ἄπεςειλε Δαυὶδ τὸν λαὸν τὸ τρίτον ἐν χείρ! Ἰωαθ, χαὶ τὸ τρίτον ἐν χειρὶ 

᾿Αξεσσὰ υἱξ Σαρεΐας ἀδελφῇ ᾿ωὰξ, χαὶ τὸ τρίτον ἐν χειρὶ ἜΝΙ τϑ Γεϑαίου: χαὶ εἶπε Δαυὶδ 

πρὸς τὸν λαῦν, Ἐξελθὼν ἐξελεύσομαι χαί γε ἐγὼ μεϑ᾽ ὑμὼν. Καὶ εἶπον, Οὐκ ἐξελεύση, ὅτι ἐὰν 
ρο » ἤρα ΄ 3 λο ᾿,ὌὉῸὦὖὦ 7 

φυγῇ φύγωμεν, οὐ ϑήσεσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς χαρδίαν" χαὶ ἐὰν ἀποϑάνωμεν τὸ ἥμισυ ἡμῶν, οὐ θήσουσιν 
9.,93 ε μῆρῃ ’ . ΜΖ Ν ε ε ρ ὃς χὸ' " Ν "“" 3 ϑὺ Ὡ » ς .»᾿ 3 [ΩΣ ,“ 7 

εφ᾽ ἡμᾶς χαρδίαν, ὁτί σὺ ὡς ἡμεῖς θεχὰ χίιλιαθες᾽ χαὶ γυν ἀγαϑον, ὁτι ἐσῆ ἩμΙ͂ν εν τῇ σπολει βοή- 

Σεφαιει 54ς. Σοδὶ Οοπιρί. Οὐνεσθὶ ΑΙά. Ἐσξὶξ 8[αν. Οἴἶτος. 

Οὐεσξιὶ 8ιαν. Μοῖφ. υἱὸς Νάας] ργαεπιῖτῖ. καὶ Οοπιρ!. ἐκ Ῥαῦ- 

69] ἐκ Ῥαξαϑ' 11, 44. 246. Οοπηρὶ. Αγηλ. 1. στη. Ἐά. εκ Ῥαξ- 

ξααϑ ςς. ἐκ Ῥαδααϑ' γ4. εκ Ῥοωξωθ 82, 93. ἐκ Ῥωδωωϑ τοϑ. εκ 

Ῥαξξωϑ 122. Ολι. Νίς. Οδοῦρ. ἐκ Ῥαδοωθ 245. ἐν Ραμαϑ' 247. 

ἐκ Κραυὰϑ'᾽ δίδν. Οὔἶτορ. υἱῶν) νυιος 11. Μαχὶρ] Μαχειρ 64. 

85, 93, 123, 245. Αἰά. Αἴεκ. Οαι. Νίο. Μαχη 247. ᾿Αμιὴλ] 
Αμιηρ 1Π|, ΧΙ, 247. ἈΔμιλιηλ 2, 236. (αἵ. Νῖς. Αμειῆλ ς ς, 82. 

Σαμιηλ ς6. Ἐμιηλτι9. ἐκ Λωδαξὰρ] οἐκ Λαδαξαρ ΧΙ, 29, ς2, 

5 ξ, 74) 82, 93, τού, τοϑ, 121) 134) 158, 236, 243, 24ς. ΑἸά, δῖαν. 

Οἴἶτοσ. ο ἐκ Λαδαξωρ 44. ῥιαπιττ. ο τό, 246. ἐκ Λαδαξωρ 71. 
ἐκ Λαδαξαρ τιρ, 120, 144) 242, 244. Αττη. 1. Αγηγ. Ἐά, ὁ ἐκ Λο- 
δϑαξὰρ Οοπιρὶ. (ας. Νίο. ὃς ἐκ Ῥοδαδαὰρ Οεογε. Οοπῇ. σρ. 'χ. νεγ. 4. 
Βερζελλὶ] Βερζελλει (ἔς ἰῃδ4) 11, 82, 93») 119. ΑΙεχ. Ζερδελλει ΧΙ, 
τοϑ. Βερζελι 445) 1ς8. Ατπι. 1. Αγπι. Ἐά. Βαρζελλει 24ς. Βερ- 
ζελλαὶ Οοπιρί. Περεζελὶ Θεογφ. ὁ Φερζελίϊ 8ϊαν. Οἶτορ. Βερ- 
Φελλιὶ 5ῖν. Μοίᾳ. ὁ Γαλααδίτης] ὁ Γαλααδειτης 82. ο Γαλα- 
δειτις 93. ἔχ Ῥωγελλὶμ] ὁ ἐκ Ῥωγελλειμ ΧΙ, 29, 98, 18, 243. 
Ῥγατωϊ, ὁ 445) 64; 745 τού, 121, 1347244. Αἰά. ὁ εκ Ρογελλειμ 6. 
ὁ εκ Ῥακαξειν 82, 93, 108. ὁ εκ Ραγαῦειν 24ς. ὃ ἐκ Ῥογελὶμ 
Οοπιρὶ. ὁ ἐκ Ῥογελλὶμ (αἴ. Νίς, ὃς ἐκ Κρογελὶμ 8|αν. Οἴἶτος. 
Ῥωγελλὶμ] Ρωγελλειμ (ἢς 1π|4) 11. Ῥωγελειμ ττο. ΑἸεχ. Ρογελ- 
λιμ 123. Ῥογελὶμ Απη. 1. Αγ. Ἑά. Ῥωγελὶμ Οεοτγρ. 

ΧΧΥΠΙΙ]. δίκα-15}] 44. Οοπνρί. Ψυϊρ. δίκα κοίτας] (΄ κήτας 

(Άο) γ1. νικοίτας (ῇς) τιοό. ἀμφιτάπες ] ργαιτηϊττ. καὶ ς ς, 93) τοϑ, 
158, 247). (πρὶ. ΑἸεχ. αὶ Ασπι. Εἀά. 8ϊαν. Οἰἶΐτγορ. καὶ λέξητας 
--- ἄλφιτον] αὶ οἰπὶ ἱπτεττηεά. το. δέκα 45]. Οοταρὶ. ας. καὶ 
σκεύη κεράμε] α 247. δαθεῖ ἴῃ σμάγ. τηΐπ. ΑἸεχ. κεράμ] κεράμων 

1ο8. Οομρὶ. καὶ ἄλευρον] και ἀλευρα 82, 93. τοϑ. (οπιρὶ. α δῖαν. 
Οὔτοσ. καὶ ἄλφιτον] καὶ αλφιτα (υϊ νἱάεϊυτ, εἴ ροηϊξ ροίξ φακον) 

82. κ Βῖς 93) τοϑ, (οπιρὶ. καὶ φακὸν] καὶ φακκον καὶ ἀλφιτὰ 
Σ9. “καὶ αλφιτὰ 937) τοϑ. (οπηρί. 

ΧΧΙΧ. βέτυρον] βουτηρον τοῦ. καὶ σαφὼϑ' βοῶν] α 44, 24-. 
καὶ τύρους βοῶν Ατπι. 1. Ατη. Ἐ4, Οεογρ. δί(αν. Μοίᾳ. καὶ ἕνα 
μοσχὸν καὶ γάλα βόεινον δῖαν. Οἴἶτορ. σαφῶὼϑ) σαπφωϑ 20, (ς6. 

Ἰηᾶγρ. γαλα.) 121) 123» 144) 236, 242, 243) 244, 246. (αἵ. Νῖσ. 
σαφφωϑ ες, 64, 74. 119, 120, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. σαπφαϑ 92. γαλα 
ιοό. σαφῶὼϑ' βοῶν] γαλαϑινα μοσχαρια το. Οοτρὶ. βοας 71. 
γαλαϑηνα μοσχαριὰ 829,93» 1 ς8. γαλατινὰ μοσχαριὰ 108. καὶ 

προσήνεγκαν] καὶ πτροσηγᾶγον 54. τῷ Δαυὶδ] α τῷ 247. τῷ 
λαῷ] τῷ ςρατῷ Απη. τ. Αγπι. Ἐά. τῷ λαῷ τῷ μετ᾽ αὐτῇ] τω λαὼ 
αυτα 82, 93, 98, ιο8. τῷ μετ᾽ αὐτῷ] α τῷ ΑΙά, ὃς ἥν μετ᾽ αὐτῷ 
Οεογν. φαγεῖν) ἐσϑιειν 84, 93, 1ιο8. (Τοπιρί. φαγην 242. ὅτι 

ἄς. δὰ ἢπ. ςοπ).] ὅτι ἐπείνων καὶ ἐκλελυμένοι καὶ ἔδιψων ἐν τῇ ἐρήμω 
(49) 24ς. ὅτι εἶπεν] οτι εἶπαν ΧΙ, 49, ςς) τό, 119) 243) 244. 

ὅτι εἶπεν, Ὁ λαὸς] οτι ἦν ολαος 44) 64) 74) 92) 120, 121) 134») 144, 
“36, 242, 447. Αἰά. (αἵ. ΝΊς. οτι ἐλέγον τὸν λᾶον 82, 93) 1οϑ. 

Οοιρὶ. οτι ο λᾶος ἣν τοῦ. οτι ἣν πας ολαος τς8. ὅτι ἣν ὁ ςρατὸς 

Ατπι. σ᾿ Ἄση, ΕΔ, αὐτοῖς ἦν γὰρ ὁ λαὸς ϑίαν. Οὔἶτορ. ἔς, ἤπιε αὖ- 

τοῖς) ϑῖαν. Μοίη. τοεινῶν δὲς. δὰ η. ςοη1.] πειναν καὶ εκλελυσϑαι 
διψησανῖα εν τὴ ἐρημω 10, 82, 935) 1ο8. (οῃηρί. καὶ ἐκλελυμένος 

καὶ διψῶν] καὶ διψων ἐκλελυμένος 121. καὶ διψῶν καὶ ἐκλελυμένο; 
ΑΙεχ. Ασπὶ. 1. ἄστη. Εά. ἐκλελυμένος) ἐκλελυγμένος 1Π1, εκλυ- 
ομένος τύ, 64, ττ9, 246. Αἰά. ἐν τῇ ἐρήμῳ] -Ἐ κεῖ Ατπι. 1. Αγπηι. 

Σέφεει 82, 93, τοβ. Οὐϊεσεῖ (80) ττο. Ουιεσξι 121. 

.24ς. Οὐομηὶ. 

1. Καὶ ἱπεσκέψατο] ἐπεσκεψατο δὲ 44. ἐπεσκέψατο] ἀπε» 
σκεψατο 1:8. ΑΙεκ. τὸν λαὸν] ργατηἶτῖ. παντὰ ΧΙ, το, 29, 44) ς2, 
ξό, 645) 71, 74) 82, 92, 93. τοῦ, 1οϑ, 110), 120, 121) 123») 134) 1449 

236, 242, 243» 244) 24ς. Οοπιρὶ. ΑΙά4. (Αι. Νίς. δῖαν. τὸν ςρατὸν 
Αγπη. ᾿. Απη. Ἐά. τὸν μετ᾽ αὐτῷ] τὸν μεϑ᾽ αὐτα 144. τον μεϑ᾽ 
εαυτε 244. (αἵ. Νὶς. τὸν ὄντα μετ᾽ αὐτῷ 8[αν. κατίςησεν) κατ- 

ἐσῆσαν τοό. ἐπ᾽ αὐτῶν] ἐπ᾿ ἄυτες ΧΙ, το, ςς», 82, 93» 1οϑ8, 121, 
123, 1ς8, 242, 24ς. Οοπιρῖ. ἐπ᾿ αὐἴον 44, 119. ἦν αὐτοῖς 8]αν. 
Οὗτος. χχιιλιάρχες καὶ ἑκατοντάρχες) Ττ. 247. ΑἸεχ. 

11. ἀπέςειλε] ἐτρίσευσε (ἢ) 19. ετρισσευσε 825 93, τιοϑβ. τὸν 
λαὸν τὸ τρίτον] τον τριτον λαον 44. τὸν μὲν τὸ τρίτον (Ής) 24ς. τὴν 

τρίτην μερίδα τὸν ςρατὸν Αττῃ. τ. Αγ. Εά. τὸ τρίτον μέρος τὸν λαὸν 

Οὐ ογς. τὸ τρίτον μέρος τῷἢἪ λα δἷδν. τὸ τρίτον 1:5] τὸν τριτον 11], 

(ΣΙ, γ1. ἄς ἴπ.8.) 242. καὶ τὸ τρίτον 13] καὶ τον τριτον (ῇς ροῆεα) 
44. καὶ τὴν τρίτην μερίδα Ατπι. 1. Απῃ. Ε4ά. καὶ τὸ τρίτον μέρος 
Οεογρ. ϑ[αν. Οἴἶζτορ. υἱξ Σαρεΐας.], 71. αδελφα Σαρειας 247. 
υἱξ Σαρεΐας ἀδελφξ Ἰωὰδ] αδελφε Ιωαξ καὶ υἱε Σαρειας 19. αδελφα 
Ἰωαξ υἱου Σαρουια 82. ἔς, πΙ Σαρουιας, 93. αδελφα Ιωχδ καὶ υἱου 
Σαρδβια 1τοϑ8. Οοπῆρ. ἄἀδελφξ Ἰωδδ] ργατηῖτ. καὶ δῖαν. Οἴτοσ. 
Ἐ51] Εϑϑεε 11. Εϑαι ΧΙ. 8ι τοβ. ᾿Εϑϑὲ ΑἸ. ᾿. Αγπι Ἐά, 

δῖαν. Μοίᾳ. Ἐπὶ Θεοῖς. ᾿Εϑὶὲτ δῖαν. Οἴτορ. τὸ Γεϑαίμ) τὰ 

Χετῖχις 542. Γεπαΐᾳ Θεογρ. τὸ Χεταίε δῖαν. Οἴτορ. τῷ Γεϑϑαίς 
δῖαν. Μοίᾳβ.υ δΔαυὶδ 23] ο βασιλεὺς 82, 93, τοβ. ΟοπρΙ. τορὸς 
τὸν λαὸν] τῷ ςρατῷ Απῃ. 1. Ατη!. Εά. ἐξελθὼν] 247. ἐξελ- 
ϑὼν ἐξελεύσομαι} ἐκπορευόμενος ἐχπορενομιαι 19, τοϑ. (ὐογῃρί. εκχπο- 

βένομενος ἐκπορευσομαᾶι 82, 93. ἐξελθόντες ἐξέλθετε 5[4ν. Οἴτορ. 

ἐξελεύσομα!] ἐλενσομαι ΧΙ. ργατηῖττ. καὶ θοῦ. καί γε ἐγὼ] και 
εγὼ 19, 93, 108, 242, 247. Οοπιρῖ. καί γε ἐγὼ μεϑ᾽ ὑμῶν] μεϑ᾽ 
ὑμῶν καὶ ἐγὼ 82. μεϑ᾽ ὑμῶν Θθοῦρ. μεθ᾽ ὑμῶν] μεϑ᾽ ἡμῶν (αι. 
Νὶς. 

11. εἷπον) εἰπαν 11, ΧΙ, ςς, 64, 74, τοῦ, 134, 144) 1:8, 436, 
242, 247. Α]εχ. (δῖ. Νίς, εἶπεν α λαὸς 82, 93, τιοϑ. Οοπρί. τᾶς 
ὁ λαὸς εἶπεν δῖαν. Οἶτορ. ἐξελεύσῃ] ἐξελευσει 93. φυγῇ φύγω- 
μεν] φυγού]ες φνγωμεν 82, 93. (οπιρὶ. φυγούἧες φΦυγομεν 1οϑ8. α φυ- 

γ} 242, 247. Αγτῃ. Εἀ. Οεογρ. δῖαν. Ὀϊγοσ. καὶ ϑύσεσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς 
καρδίαν τ] ἐ σησεται εν ἡμῖν καρδια 19, 93, 108. Οοπιρὶ. ἔς, πἰῇ ἡ 

κάρδια, 82. ἐφ᾽ ἡμᾶς 15] εἰς ἡμᾶς γ4ᾳ. καὶ ἐᾶν ἀποϑανωμεν--- 
καρδίαν 457] , οὐπὶ ἰηϊεγπγοά, 1 ς8, 247. ὠποϑαάνωμεν] αποϑανωσι 

ΧΙ, 29, 44, ςό, 74, τού, 120, 121) 134.) 144,36, 542, 243, 244, 246. 
(δι. Νίς. ὠποϑάνῃ 5ῖαν. Οἴἶγος. τὸ ἥμισυ---ὡς ἡμεῖς] ἀείμπε ἰπ- 
τεττηθάϊα (Πιρρίεπίυγ ἴῃ πλαγρ.) 121. ἐ ϑήσεσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς καρ- 

δίαν 25] ποπ (ας συγαδεπ ψγυϊρ. ἐφ᾽ ἡμᾶς 29} εἰς ἡμᾶς 93; 108, 

ὅτι σὺ---χιλιάδες] οτι καὶ νυν αφαιρεϑησεται εἶ 
Ἡμῶν ἡἡὶ γὴ δεκα χιλιάδες. το. ἴο, ὨΠ δέκα χιλιασι, 82, 93, τοϑ. 
Ὑπεοάοτες, Ο. 33. ἴῃ Ζ Ὺὲρ. οτι νυν ἀφερεϑησεται εξ ἡμῶν ἡ γὴ δέκα 
χιλιαδας Ζ4ς. ὅτι σὺ δίκα χιλιάδες ἐξ ἡμῶν Ατιη. τ. ὅτι σὺ ὡς 
δέκα χιλιάδες ἐξ ἡμῶν εἶ Ατπι. Εά. καὶ εἶπεν αὐτῷ σὺ γὰρ εἶ ἐν ἡμῖν 
ϑίαν. Οὗτος. σὺ ὡς ἡμεῖς] σν εἶ ὡς ἡμεῖς τοό. ἀγαϑὸν] ἀγα- 
γγὸν ἐξὶν Αττη. 1. Αγπι. ἘΔ. Οεογρ. ἄμεινον διΔν. ἀγαϑὸν, ὅτι ἔσῃ 
ἡμῖν] καλον ἐξὶν ἡμῖν τὸ εἰνᾶι το. ἔς, ΠΠΠ τε εἰνῶι σε, 82, 93, τοϑ. 

Οοπιρὶ. καλον ερὶιν τῇ εἰναι σε24ς. ὅτι ἔσῃ] οτι συ ἐση 64. ΑἸά. 
Ατηλ. 1. Αγπν. Ἐὰ. ὅτι γήσῃ Οεογρ. ὅτι σὺ μενεῖς δῖαν. Οἰἶξτορ. 
ῆς, ἤπε σὺ, 5ϊαν. Μοίᾳ. ἔσῃ] ἔσυ (ῆς) 242. ἡμῖν ἐν τῇ πόλει] 
ἐν τῇ ὥολει ἡμῖν 247. αὶ ἥμιν ΑὙτη. 1. Ασπτῃ. Εὰ. Οογρ. δ[δν. ἐν 

τῇ πόλει] ἐν τὴ πολη ο(ς. 
σέο τῷ βοηϑὲ!ν] εἰς βοηϑὸν ΧΙ, 29, ςό, 121, 24.3,344,) 246. εἰς βοη- 

βοήϑεια] εἰς βοηϑὸν 64. ΑἸά. βοή- 

᾿ ΚῈ ᾧ. ΧΥΠ, 
ἊΝ ΞΘ -.μ«ι ε » ε Ν 4 , ’ 

Μαχὶρ υἱὸς ᾿Αμιὴλ ἐκ Λωδαδαρ, χαὶ Βερζελλὶ ὁ Γαλααδίτης ἐκ Ῥωγελλίμ, "Ἤνεγχαν δέχα χοί-- 28. 

20. 

ΚΕΦ. 

ΧΥΤΙΙ. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. ΧΥΠΙ. 

4. 

δ. 

6. 

8. 

ΤΟ. 

᾿ ὅν ἡμῶν το, 108, 24ς. Οοηιρῖ. 

Θεὰ τὸ βοηνεῖν. 
Ῥω 5- ᾿ "“ Ὡς ἍΡΕΝ Καὶ εἰπεν πρὸς αὐτὸς ὁ βασιλεὺς, Ὃ ἐὰν ἀρέσῃ ἐν ὀφϑαλμοῖρ ἡμῶν, ποιήσω" 

,κ, » ε Ὰς 3 ον ρῷ ἱϑὰ » Ν, ρ ε- "'ῖ 3 ΄ 9 ε 

χαὶ ἔςῃ ὁ βασιλεὺς ἀγὰ χεῖρα τῆς πύλης" χαὶ “πὰς ὁ λαὸς ἐξεπορεύετο εἰς ἑκατοντάδας χαὶ εἰς 

χιλιάδας. 
ΣΝ 3 4 ε χης ρ,,.3 “ ΟῚ Ε “Ὃ Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ Ἰωὰξ χαὶ τῷ ᾿Αδεσσὰ χαὶ τῷ Εϑὶ, λέγων; Φείσασϑέ 

ρε “4 Ὁ. ᾽ὔ ᾿ν, ρ ε ᾿ 9 ᾿ “. ρ᾿ ρὼ 

μοι τῇ πταιδαρίου τῷ ᾿Αξεσσαλώμ’ χαὶ πᾶς ὃ λαὸς ἤχεσεν ἐγτελλομένου τὰ βασιλέως πσᾶσι τοῖς 

ἄρχδσιν ὑπὲρ ᾿Αξεσσαλώμ. 
ἐγένετο ὁ “σύλεμος ἐν τῷ δρυμῷ ᾿Εφραίμ. 

"Ὁ 9 ἰδ ἰϑὸ ε "Ἢ 9 

Καὶ ἐξηλϑε πᾶς ὁ λαὺς εἰς τὸν. δρυμὸν ἐξεναντίας Ισραῆλ' καὶ 
».»ν »“Ὃ 9 φ᾿ : 

Καὶ ἔπαισεν ἐχεῖ ὃ λαὸς Ἰσραὴλ ἐνώπιον τῶν σὰαί--: 
“ ςς 9 ΄ ε ΡῸ 3 μ᾿ ὲ 3, ϑ ρ 

δὼν Δαυὶδ, χαὶ ἐγένετο ἡ ϑραῦσις μεγάλη ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη εἴχοσι χιλιάδες ἀνδρῶν. Καὶ 
3 » 3 ρο (4 4 Ζ΄ ρὸ ρὸ ς΄ 9 ᾿ φ 

ἐγένετο ἐχεῖ ὁ πσόλεμος διεσπαρμένος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς" χαὶ ἐπλεόνασεν ὁ δρυμὸς τῷ 
ρὸ 3 ρ φ2 εν» Δι ’΄ 3 ἰῶι »" ε ’ ΦφῸ ξ » 3 4 

χαταφάγειν εχ τοῦ λαδ, ὑπὲρ οὖς χατεφᾶγεν. εν τῷ λαῳ͵ ἡ μάχαιρα τῇ. ἡμέρᾳ ἐχείγη. . Καὶ 

συνήντησεν ᾿Αδεσσαλὼμ ἐνώπιογ'τῶν πσαίδων Δαυΐδ: χαὶ ᾿Αξεσσαλὼμ ἣν ἐπιξεξηχὼς ἐπὶ τῷ ἡμι- 
φ 9 νὍῸ0 ", 3 ηλ᾽ ςφςφε ΄ ε Ν ΩΝ δὰ ρ δ ς]Ἢ φὸ 7 ὡς ΄ Ξ ’ ᾿ 

ὄγου αὑτὸ, χαὶ εἰσῆλθεν ὃ ἡμίονος ὑπὸ τὸ δάσος τῆς ὄρυος τῆς μεγάλης, χαὶ ππεριεπλάχη 

φαλὴ αὐτ ἐν τῇ δουΐ, χαὶ ἐχρεμάσϑη ἀναμέσον 
ς ζ΄  ν»0 [ων 

ὑποχάτω αὐτᾶ «ῳ“αρῆλνϑε. 

εἰς βοηϑειαν 445) ζ2, 71) 745) 92, 
τού, 110) 120, 123») 134) 144, 236, 242. ΟΔϊ. Νίς. εἰς βοηϑὸον ἡμιν 
82, 93. βοηϑὸν τς8. ὅτι ἔσῃ ἡμῖν βοήϑεια Ατπ). τ. ὅτι ἔση ἡμῖν εἰς 
βοήϑειαν Ατηι. Ἐά. βοηϑεῖν ἡμῖν Θεοῦ». εἰς βοήϑειαν ἡμῖν 81ᾶν. 
τῇ βοηθεῖν] α 247. ΑΙεχ. 

ΙΝ. πρὸς αὐτὲς] αυτοις ΧΙ, 40, 44, τό, γι1, (4. υἱ νἱἀείυγ.) 82, 

93. τού, τοϑ, 121, 134) 144) 1.8, 236, 242, 243, 244.) 245, 246. 

ΟομΡ]. Αἰά. (δῖ. Νις, Αττη. 1. Αση).. Ἑά. 81αν. προς αὐτὸν 247. 

Ὃ ἐὰν ὠρέσῃ] το ἀρερον ΧΙ, 19, 29, 44, 56, 71) 74, 82) 92, 93, τού, 

1οϑ, σἵ9,) 120, 121) 123, 1349) 14γ, 1.8, 236, 242, 243, 244, 345; 
246. Οοπιρὶ. Θαῖ. Νῖς. ὃ ὠρεςὸν ἔσαν Αππῃ. 1. Ατῃ). Εά, ὃ ἀρέσκον 
ἐςὶ Οεογύ. ἄς, ἤπε ἐςὶ, 58᾽34ν. ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν] ἐνωπιον ὑμῶν 
ΧΙ, 19. 29,5 44) τύ, γ1, 74, 82, 9259 939) τού, το8, 119, 120, 121) 123) 

1345) 1445) 1ς8, 236, 243, 2445) 24ς, 246. (Ογρ]. (Δι. Νίο. υμῶων 

ἐνώπιον 242. ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν] οφϑαλμοις ὑμὼων ςς. Αἴεχ. καὶ 
ἴη ὁ βασιλεὺς] καὶ ἀνεξη ο βασιλεὺς καὶ εἐξη 247. νὰ χεῖρα] 
παρὰ τὸ κλιτὸς 10, 93» 108, 24ς. (ὐοπηρὶ. καΐα τὸ κλυτὸς 82. 

ανὰ χεῖρας ΟΔῖ. Νίς. ἀνὰ χεῖρα τῆς πύλης] παρὰ τῇ πύλη 

Αγσην. 1- Αὐπ). Εά. Θεογρ. 8᾽αν. Μοίᾳ. πρὸ τῆς πύλης δῖαν. Οἴτορ. 

ὃ λαὸς] ὁ ςρατὸς (ῆς ἰπέτα) Ατηι. τ. Ατην. Εά. ἐξεπορεύετο] ἐπο- 
ρένετο 82. επορευϑὴ 247. εἰς ἑκατοντάδας] αὶ εἰς 44- ἐν ἕκάτον- 
τασι 82.939 1ο8, 244. (ομηρὶ. εἰς ἑκατοντάδας καὶ εἰς χιλιάδας] 

εἰς χιλιαδας καὶ εἰς εκατονταδας 1190. καὶ εἰς χιλιάδας] καὶ χιλι- 
ασι 82,24. εἰς χιλιάδας] κα εἰς 445 1215 2306, 242. εν χειλειᾶσι 
93. ἐν χιλιάσι τοϑ. (οπιρὶ. εἰς χιλιονταδας 247. 

Ν. τῷ Ἰωὰ] τω Ια 134. -Ἐ λέγων 24ς. τῷ Αδεσσὰ] τω 

Αξεσσι γ4. τω Αμισσα 24ς. τῷ ̓ Αδεσσεὰ ΑἸτῃ. 1. Απη. ἘΔ. τῷ 
ἘΘ1] τῳ [εϑὲ 44,71. τῶ [εϑ9ι τού. τῶ ϑὲει )4ς. τῷ ̓ ΕΞὲ ϑῖαν. 
Οἴτορσ. Φείσασϑέ μοι] φεισασϑὲ μου 11, 1171, 29, 445 τοῦ, 120, 
123) 134, 144) 236,5 2425) 244, 247. (αἴ. Νῖο. Αἴμδη. 1. ο87. Ομγ- 

{οἵϊ. 1. «τό. φευσασϑε με γ4. φεισασϑαι μοι 93:- Φείσασϑέ μοι 
-τιὶ ᾿Αξεσσ.Ἷ «... ραγεί!ο ρμότο Αδεγαίομ .... Αγ. φείσασϑε τοῦ 
παιδαρίου μου τοῦ ᾿Αξεσ. Απη. 1. ΑΠΏ. ἘΔ. 8ιαν. Οὔἶτορ. τοῦ 
τοαιδαρίου] τὸ παιδ. (Πς) 123. τῇ ᾿Αδεσσαλῶμι] κα ΤῈ 44» 71, 93» 
τοϑ, 18. Οοπιρί. Ατἴθδη. ΟἸγγίοίς. 1. οἷς. Ργρθηῖτ. τῆς ψυχῆς 119. 
καὶ τᾶς ὃ λαὸς ὅς. δὰ ἤη. οοπ,.} Βαῦεῖ ἴπ ομαγδέξ. τηΐπογε ΑἸεχ. 
ἐντελλομένου. ἐντελόμεένου 242. τὸ ἐντέλλεσθαι Ατη). 1. Ατηι. Εά. 
ὕταλμα δῖαν. Οἴἶτορ. ἔντελλ. τ 5 βασιλ. 7 τε βασιλ. ἐντελλ. 1 ι 58. 
τᾶσι τοῖς ἄρχμσιν ργατηῖῖ. ὅταν ἐνετείλατο 5[αν. Οἷἶτοσ. ὑπὲρ 
᾽Αδεσσ.} περὶ ̓ Ἄξεσσ. Απῃ. 1. Απη. Εά. Θεογρ. αν. Μοίᾳ. τῷ 
ἾΑδεσ. χάριν 5ῖαν. Οὗτος. ᾿Αδεσσαλώμ, υἱξ.] ῥργαεηηΐτῖ, τὰ 247. 

ΨΙ. εἰς τὸν δρυμὸν] εἰς τὸ πεδιον 195) 82, 939 1ο8. ΟοιρΙ. ἐξ- 
ἐναντίας] ἐνάντιον 123) 147. ἐναντίαν ΑΙεχ. ἐξεναντίας Ἰσραήλ] 
εἰς ἀπαντησιν τῷ Ἰσραὴλ 10, 82, 935) 108. Οομρρὶ. ὁ πόλεμος] καὶ ὁ 

᾿ς, 44. Ἐφραίμ] Μαιαιναν 19. μαλινᾶν (ἢς) 82. Μααιναν 93», τοϑ. 

ΨΙΙ]. Καὶ ἔπαισεν] καὶ τῇαιουσιν 19, 82, 93ν 108. καὶ ἔπεσεν 
44, ζ, ςς, 98, τοῦ, 247. καὶ ἐπέπεσεν 1.8: ἐχεὶ} α 158, ὁ 

λαὸς} ργεαπιῖτ, πᾶς ἰπίετ ὑποὸβ Αἰεχ. ἐνώπιον τῶν παίδων] ἀπὸ 

προσωπου τῶν “παιδὼν 345: ὴ ϑραῦσις] κ ἢ 64, 4. πληγὴ 82, 

93» 108. (οπιρί. Ε ϑραῦσις μεγάλη) πληγὴ μεγαλη ἐν τῶ λαω 

19. ἢ 44. μεγάλη] ροηϊϊ ροίξ πμερῷ 82. εἴκοσι χιλιάδες] 
Ριτι τ. καὶ αιπίδσιν 10.) 82, 93» τοϑ. Οομρ]. φγοπηϊ, ὡς 64. ΑΙά. 
(εὐτγε: δίαν. Μοίᾳ. ργατηΐε. καὶ ἔπεσον Ατηι. Ἑᾷά. ῥγατηϊτῖ. ὅτι ἔπε- 

σον ἔχε! δἷαν. Οἰἶτορ. 

ε 

ἡ χε- 
τῷ ἔραν χαὶ ἀναμέσον τῆς γῆς, χαὶ ὁ ἡμίονος 

Καὶ εἶδεν ἀνὴρ εἷς, χαὶ ἀγήγ[ειλε τῷ ᾿Ιωαᾶξ, χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὲ ἑώρακα 

ΨΙΠ. ἐγένετο ἐκεῖ} α ἐκεὶ 19, 82) 93, 1οϑ. ΟορΙ. ἐπὶ πρόσ- 
ὡπον] ἐπὶ προσωπε το, (245. υἱ νἸάείιγ.) 247. (ὐοπιρὶ. κ 93. πρόσ- 
ὠπὸν πάσης τῆς γῆς) τᾶν Ὡρόσωπον τῆς γῆς Ατπι. τ. Ατηι.. ΕΔ, 

τάσης τῆς γῆς] ολε τε ὄρυμε ΧΙ, 10, 20, 44. ζ2, ςό, 71, γ4) 82, 92, 
93. τού, 1οϑ, 1199» 120, 121») 123» 134) 144, ις8, 226, 242, 243, 

244, 24ς, 546. (οαιρὶ. (αι. Νίς. τιαντὸς τῷ δρυμὰ δἷαν. Οἶτορ. 
ὁ δρυμὸς} ολος ο δρυμος 1 ς8. τὸ καταφαγεῖν ἐκ τῷ λαβ] εἰς σφα- 
γὴν ἀπὸ τῷ λαξ δῖαν. Οἴτορ. τῷ καταφαγεῖν τὸν λαὸν 5[αν. Μοίῃ. 

ἐκ τῇ λαξ)] ἐν τῳ λαὼ 21. κατέφαγεν] ἔσφαξεν δῖαν. Οἴἶτορ. 

ἐν τῷ λαῷ] αὶ ἴθ, 82, 93, τοϑ, ι 58, 247. Οοπιρῖ. ΑΙεχ. Αττῃ. Εά. 
ϑιαν. ἐν τῷ λαῷ ἡ μάχαιρα] ἡ μαχαιρα ἐν τῳ λαῳ 64. ΑΙά. ἡ 
μαάχαιρα] ἡ ρομφαια 19, 82, 93, 1ο8, 24ς. Οοπρρὶ. τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ] ργαπιῖτε. εν ΧΙ, 19, 29», 445) ςύ, 71» 74,93» τού, 120, 121) 123» 

134) 144, 1ς8, 236, 242, .24ς- ΠῚ ΑΙοχ. (δῖ. Νιο. Ασης ας 

Απῃ. Ἑὰ. ΟθοΓξ; δίαν. 
1Χ. Καὶ συνήντησεν--- Δαυὶδ] ,χ οὑπὶ ἱπίεγηγεά. 119. . συνήντη- 

σεν] ἥν μεγας ΧΙ, 19, 29, 93» 98, δᾶ 121) 1ς8, (243, 244. πιᾶγρ. υἱ 
ἘΔ.) 24ς. ἜΕΕΗ δῖαν. Μοΐψ. ᾿Αξεσσαλὼμ 13} Αδεσσαλων 
(ῆς ροῆεα) οϑ.0. ἐνώπιον τῶν τταίϑων Δαυίδ] α 246. ἐπὶ τὰς ταῖ- 
δας Δαυιδ 8ϊαν. Μοίᾳ. καὶ ᾿Αβεσσαλὼμ---ἡμιόνου αὐτῷ] καὶ αἰς 

τος ἐπι τῆς ἡμίονου το. καϑεζόμενος ἐπὶ τῇΈ ἡμιόνε αὐτῷ 5]αν. Μοί. 

καὶ ᾿Αδεσσαλὼμ ἦν] α Αδεσσαλωμ 445,.246. 71. καὶ αὐτὸς 82, 93, 

1ο8. καὶ ὃν μεγας Δξεσσαλωμ 119. 
74, 98, τού, 120, 121, 134, 230, 243. 24) 247. ΟΟΠΊΡ]. ΑἸεχ. (αἴ, 

ΝΙς. ἐπιδεδηκῶς) α τοϑ. ἐπὶ τῷ ἡμιόνΒ] ἐπὶ τῆς ἡμίονε (11. εκ 
οοῖτ. ἴῃ τηδῦρ. 80 Δηξῖᾳ. πὶ.) τύ, 82. 939 108, 119), 123, 344, 246, 247. 

ὑπὲρ τὴν ἡμίονον 24ςξ. αὐτῷ 15]. 93. Οοπιρὶ. αὐτῷ ΑἸεχ. ὁ 

ἡμίονος τ} ἡ ἡμίονος (11. εχ σοττ. εἰ 8ο ἱπέτα.) ΧΙ, 19, 44) τό, 64, 71» 
74, 82, 929 τού, 1οϑ, 119, 120, 1235 134) 144, 236, 242, 24ς, 246. 

ΑΙά. (δι. Νίς. λο93. - μετ᾽ αὐτῇ Θεοῦ. διαν. ὑπὸ τὸ δά- 
σος} υπὸ ὅρασος 11]. ἐπι τὸ δασος 44. υπο τε ϑασες 98, 243. υπὸ 
δασους 121. ΟΔῖ. Νίς. ὑπὸ τὸ δάσος--- μεγάλης} νπὸ φυτον δενδρει 
μέγαν 19. ἔς, πῇ μεγα, 82, 93» 108. (ὐοπηρί. νποκατω τῆς ὄρυος 

τῆς μεγαλῆς 247. 

δάσος] α τὸ 236, 242. τῷ δασος (0) 24ς. ὀρυὸς} δρυμε ΧΙ. 
καὶ ποεριεπλάκη] ἐχρεμασεν 11]. πεεριεπλάκη)] ἐκρεμασϑη Π, 45, 
64, 1199 24ς δ᾽ 247. σεριπλαχει τού. περιεπλάκη ἡ κεφαλὴ αὐὖ- 

15] τεριεπλάκησαν αὐτῷ τῆς κιφαλῆς αἱ τρίχες δῖαν. Οἶτορ. ἔς, 

ἰῇ αὐτῇ, 51αν. Μοίᾳ. ἐν τῇ δρυΐ] εν τῳ δενδρῳ 82,93», το. Οοπιρὶ. 
ἐν τὴ δονει 44ς. ἐπὶ τῆς δρυὸς Οεοῖσ. 8αν. Μοίᾳ. 
σϑὴ)] και ἀνεκρεμασϑὴ εν τω δενδοω 195) 939 108. Οοπλρὶ.. 

καὶ εκρεμιαἶο 247. ἐκρεμάσθη] ἐχρεμμασϑη 74. 

καὶ ἐκρεμά- 

α 589 243. 
τὸ ἐρανδ- γῆς] 

᾿ τῆς γῆς καὶ ἀναμέσον τῇ ὅρᾶνὲ Χ], 10, 295) 449 οὔ; 71) 92, 93. τού, 

ΙΟϑ, 120, 121) 134) 144, 1ς8, 16, 242, 244. 245, 246. (οπηρί. (αἴ. 

Νίς. ἀναμέσον 25] α 247. ΟΘεογρ. δῖαν. ὁ ἡμίονος 25] ἡ ἡμίονος 
44, ςό, γ1, 74, 82, 92, 935) 1ού, 1ο8, 119) 120, 1235. 1345) 144) 2306, 

242, 244, 246. (241. Νῖς. ἡμίονος ζ4ᾷς. ὑποκάτω] ργαεταῖτε. ὁ 247. 
Οοιρὶ. Αἰεχ. 

Χ. Καὶ εἶδεν] καὶ ἐδ 71. καὶ ἴδεν ΑΙεχ. -Ἐ αὐτὸν δ5ῖλν. Οἴτορ. 

ἀνὴρ εἷς} κ ανηρ τ51. ἀνήγίειλε] ἀπηγίειλε 29, ς6, 74) 82, 93, 
1Οϑ, 120, 123», 134.) 144) 1 58, 216, 242, 243.) 24ς. (ΟπΊΡ]. ΑἸά. (αῖ, 

Νις-. απηγίελη τού. τῷ Ἰωαδ)]ᾳ τῷ 11, τό, 246. διαβεῖ τῷ 'ῃ 

οἰμαγαέϊ. ταΐποτς Αἰεσχ. καὶ εἶπεν] λεγων ςό,246. ᾿Ιδὰ ἑώρακα] 
"δὰ ἐγὼ ἑωρακα 82, 93, 1ο8. ΘΟμΡΙ. ἑώρακα} α Οεογρ. 8ιἰαν. 

ἣν ἐπιδεδηκὼς} αν ΧΙ, 29), 

ἱπ φμέγομ ἀἰδηβία!: νιασπα ὅγγτ. Βα -εδυ. τὸ. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

᾿ π - πα τῆς τῶν ωτι ἢ ως ΚΈΦΧΥΙΠ, 

τὸν ̓ Αξεσσαλὼμ χρεμάμενον ἐν τῇ δρυΐ, Καὶ εἶπεν Ιωδξ τ ἀνδρὶ τῷ ΤΙΣ ΕΛΆΘΟΥΤΕ. ΠΤ) δα! 1, 
ἰδὲ ἑώραχας" τί ὅτι οὐχ ἐπάταξας αὐτὸν ἐχεῖ εἰς τὴν γῆν, χαὶ τω ἂν ϑεδώχειν σοι δέκα ἀργυρίᾳ 

χαὶ πσαραζώγην μίαν; Εἶπε δὲ ὁ ἀνὴρ πρὸς ᾿ωᾶδ, Και ἐὰν εἰμ ἴσημι ἐπὶ τᾶς χεῖράς μου χί- 12. 

λίους σίκλες ἀργυρίου, οὐ μὴ ἐπιξάλω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὸν υἱὸν τῷ βασιλέως, ὅτι ἐν τοῖς ὠσὶν 

ἡμῶν ἐνετείλατο ὁ βασιλεύς σοι χαὶ τῷ ᾿Αδεσσὰ καὶ τῷ ἘΞ, λέγων, Φυλάξατέ μοι τὸ πσαιδά.. 

ριον τὸν ᾿Αδεσσαλῶμ, Μὴ ποιῆσαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῇ ἄδικον" χαὶ πτᾶς ὁ λόγος οὐ λήσεται ἀπὸ 13. 

τῷ βασιλέως, καὶ σὺ ςἤση ἐξεναντίας. Καὶ εἶπεν Ἰωὰδ, Τδτο ἐγὼ ἄρξομαι, ἐχ ὅτως μενῶ τ4. 

ἐνώπιόν σου" χαὶ ἔλαξεν Ἰωὰξ τρία βέλη ἐν τῇ χειρὶ αὖτϑ, χαὶ ἐνέπηξεν αὐτὰ ἐν τῇ χαρδίᾳ 

ῬΑξεσσαλὼμ, ἔτι αὐτῇ ζῶντος ἐν τῇ χαρδίᾳ τῆς δρυός. Καὶ ἐχύχλωσαν δέχα “παιδάρια αἴροντα τς. 

τὰ σχεύη ᾿Ιωὰξ, καὶ ἐπάταξαν τὸν ᾿Αξεσσαλὼμ, χαὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν. Καὶ ἐσάλπισεν ᾿Ιωὰξ᾿ τ6. 

ἐν χερατίνῃ, χαὶ ἀπέςρεψεν ὁ λαὸς τῇ μὴ διώχειν ὀπίσω ᾿Ισραὴλ, ὅτι ἐφείδετο ᾿Ιωὰξ τοῦ λαοῦ. 

Καὶ ἔλαξεν τὸν ᾿Αδεασαλῶμ, χαὶ ἔῤῥιψεν αὐτογί εἰς χάσμα μέγα) ἐν τῷ δουμῷ εἰς τὸν βόϑυνον 17. 

ΑΙεχ. τῷ ἘΞ] τῷ [εϑὲ 71. τῷ Ἐπὶ Οεοτρ.0 λέγων] α Πῖο γ4. 
φυλάξατε] φυλαξασϑαι 124. φυλαξατέ μοι} τροσέχετε μοι 82, 

προσέχέται μοι 24ζ. κα μοι Αττῇ. 1. Αγην. Εά. τὸν ᾿Αδισ- 

τὸν ᾽Αδεσσ.] τῶν ᾿Αξεσσ. 42. τὸν 'Αξεσσ. κρεμῶώμ..1 κρεμαμ.. τον 

Αᾷὔεσσ. 44» τού, 134» 144. κρεμάμενον} α 52) 236, 242. κρεμ- 

μάμενον 74. ἐν τῇ δρυ!} ἐπι τῇ δρυι 1Π|, «6. ἐπι τὸ δένδρον 190, 93. 

1οβϑ. σοιρί. ἐπὶ τὸ δένδρω (ἢς) 82. ἐπι τὼ δενδρω 93. ἐν τὴ δρυει 

242. 
ΧΙ. τῷ ὦνδρ!] α 93, 247. τὼ τοαιδαριω 44 ς. τῷ ἀναγγίέλ- 

λοντι] τῷ απαγ[ελλοντι 64) 745) 1107) 120, 121) 1347) 144) 1ς8, 243, 

24ς. ΑΙά. τῳ απαγίειλαντι 82, τοϑ, 123. (ουρὶ. Οδῖ. Νίςο. ἀπ- 

αγίειλαντι 93. τῶ απαγίελοντι τού, 242. τῷ ὠγγέλλοντι ΑἸεχ. 
τῷ ἀναγγέλλοντι αὐτῷ] α 71. αὐτῷ] 247. Καὶ ἰδὲ ἑώρακας] 

εἰ αὐτὸν ἑώρακας Θιδοῦρ. καὶ αὐτὸν ἑώρακας ϑίαν. Οἶτορ. εἰ ἑώρα- 
χας ϑίαν. Μοίᾳ. ἑωρακας} ἦϑες (ἔς) 19. εἰδὲς 82, 93) 108. 

Οοπιρί. τί ὅτι οὐκ] ργαπηῆτι καὶ ΧΙ, 29, 44) ςό, 71, 745 τού, χτο, 
121. 123, 134) 1ς8, 243. ΑΙά, (τ. Νίς, καὶ διατι ονκ 19, 82, 93; 
τοβ. Οομηρὶ. καὶ τί δκ 929 242. Αστη. :. Ασῃ. Ἐά,  οτι 236, 247. 

Ὅεοτς. ϑ8ιαν. ἐπάταξας] ἐπαταΐζες ο32ῷ. ἰϑανάτωσας δῖλν. αὖ- 

τὸν ἐκεῖ ] α ἐκεί 82,247. Ατιῇ. σ. στη. Εά. μαθεῖ ἐκεῖ ἴῃ ομαδγδές. ταὶ- 

τοῖς Αἰεχ. εἰς τὴν γῆν] ἔτι τὴν γὴν 82, 935) 1οϑ. (οπηρὶ. ΟΘεογρ. 
λα 24). καὶ ἐγὼ ὧν δεδώκειν σοι] καὶ ἐδωκα ἂν σοι ἐγὼ 19, 82, τοϑ. 
Οοπιρὶ. καὶ ιδὲ ἐδωκῶ ἂν σοι 44. καὶ ἔδωκάν σοι ἐγὼ (Ώς) 93. καὶ 
ἐγὼ δεδώκειν σοι σήμερον Αττῃ. τ. Απ. Ἑά. ἄν δεδώκειν σοι] δεδω- 
χα ἂν σοι ΧΙ, ο8. 
123, 1347 1449 18, 236, 2425 243,) 2445 24) 246. ΑἸά. (Αἴ. Νὶς. 

δεδώκειν} εδεδωκεῖιν ςς) 119. ΑΙεχ. δεδωκα 247. δέκα] ἢ “246. 
δέκα ἀργυρίου] τεεντήκοντα ἀργυρίου ΧΙ, τό, 2Ζ4ς. πεντήκοντα σικλεᾶς 

ἄργυριου 105) 29) 44 52) 56) 645 7457 825 92, 93; 98, τού, τοϑ, 120, 

1219) 123) 1324.) 1442 18, 2306) 242,9 2435. 244. ΑἸά. (δῖ. Νίς. Αττη. 

ἘΔ. δῖαν. τέντε σικλᾶς ἀργύριου 71. δέκα. σικλοὺς ἀργυριου ττ0. 
ΟὐομΡΙ. Αππῃ. τ. δεκα ἀργύυριες 247. ταραζώνην μίαν] εἰπρωίαπι 

«παπὶ ὅγτ. Βα -Ἠθῦτ. ῥομφαίαν μίαν Ατιῃ. τ. Απη. Εἀ. φωνὴν μίαν 
δῖαν. 

ΧΙ. Εἶπε δὲ] καὶ εἰπὲν 82, 937) 119. (οπιρὶ. ΘΟ ογρ. δῖαν. Οἴτορ. 
αϑὲεις8. καὶ λέγει Αγ. τ. Αγῃ. Εά. ὁ ἀνὴρ] αο “36. (αἱ. Νίς. 

πρὸς ᾿Ιωῶὼξ] τῳ Ἰωαῦ 445 71) 74) 1ού, 120, 134), 1445 2306, 2442. ΟἈῖ, 
Ν:ο. Καὶ ἐγώ εἰμι---ἀργυρίᾳ και ἐᾶν συ τπαριφὰς εἰς τῶς χείρας 

μὲ χίλιες αργυρια ΧΙ], 29. ἔς, πΙ( ἐπι τ. χείρ. τς8. καὶ εν παρα- 
φησης σὺ ἐν ταις Χερσ! μου χιλιους ἀργυριε σίκλους 19. ἔς, ηἰῆ χιλ. 

σικλ. ἀργύριον, 82. ἤο, δοίχψυε σικλες, 93. ἢ, πἰἢ τταραςης, 1τοϑ. 
Οοπιρί. καὶ εἰ μισϑῷ λάβοιμι δὴ ἐκ χειρός σε χιλίες σίκλες ὠργυρία 
Ατπι. 1. “ἔς, ἤπε δὴ, Αγ. ΕΖ. εἰ σὺ ἐπιϑῆς ἐπὶ τὰς χεῖράς μᾶ χι- 

λίους σίκλες ὠργυρία Οεοῦρ. ἔς, ηἰῇ ἐν τῇ χειρί με, 8ϊαν. Οἴτορ. 
ἢς, πἰῇ ἐν χειρί μου καὶ, 5ν. Μοίᾳ. Καὶ ἐγώ εἰμι ἵξημι} ἐᾶν συ 

παριςὰς 44. ἔς, ργατ!ο καὶ ς2,) ςό, 64, 71, 74) 92, 98, τού, 1τοϑ, 
120, 121) 1237) 1347 144, 236, 242, 243) 244) 246. ΑἸΙά. (αι. Νίς. 

χῶν εᾶν σοι (πηεπά. ΡῖῸ συ) παριςῶς τ19. καὶ ἐὰν σὺ ταρίστασε (ἔς) 
24ς. ἐπὶ τὰς χέρας μου] εἰς τας χειρας μξ 98, 243, 244. μοι 

119. χιλίας σίκλες]} α σικλες 24ς. οὐ μὴ ἐπιξάλω] μη επιξα- 
λωμᾶι ΧΙ]. οὐ μὴ ἐποισω 19, 93, 1ο8. Ργαεπηϊτι. οτι ς2. μη ἐπιδαλω 
245. ἐκ ἐπιϑήσω ϑίλν. τὴν χεῖρά μ8} α τὴν 11, ΧΙ, 44, 64) τού, 
134) 158, 216. (αἴ. Νὶς. τας χέρας μου το, 82, 93, 1οϑ, 24ς. 

Οοπιρί. ἐπὶ τὸν υἱὸν] α τον 24ς. τῇ βασιλέως] ῥγταεχηῖε. ἐπὶ 93. 
τα 242) 24Κ. ὅτι ἐν τοῖς--- βασιλεὺς] ἠκόσαμεν γὰρ ὅτι ἐνετεῖ- 
λατο ὁ βασιλεὺς ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν δῖαν. Οἴἶτορ. ὠσὶν ἡμῶν] ὠσὶν 
ὑμὼν Οεογρ. ὁ βασιλεὺς} -Ἐ λέγων γ4. σο}} καὶ σοι 82, 
93.108, συ 242. κα ϑίδαν. Οἴτορ. 

πιο. 44. τῷ ̓ Αδεσσὰ] α τῳ 64) 244. πλεῖ τῷ ἴῃ ομλγδέξ, χηΐποσε 

ἐδωκα ἂν σοι 20, τό, 71, 74) 029 τού, 120, 1210 

σοι καὶ--λέγων] κουπὶ ἰηϊεῖ- - 

σαλώμ,)} κα τὸν 44, 121, 1ς8.Ψ 

ΧΠῚ. Μὴ ποιῆσαι] καὶ πως ποιήσω 10, 82) 935 τοβ, 24ς. Οοχηρὶ. 
μη ποιήσητε 1.8. κα μη (Δἀἀϊάϊε π᾿). τες.) 242. μῆτι ποιῆσαι Αττῃ. 1. 

Ατηι. Εά. ργαπηῖι. καὶ Οεοῦρ. μὴ ποιήσατε δῖαν. Οἶτοσ. τοιῆ- 
σα!] πτοιησήτε 64. ἐν τῇ ψνχῇ] α ἐν Ατῃ). :. Ασπι. Εά. 8ϊδν. ἐπὶ 
τὴν ψυχὴν Θεοῦ. ψυχῇ αὐτι] ψυχὴ μου το, 82, 93, 1τοβ, 245. 
Οοπηρί. Ψψνχη αὐτε Δᾶδγ4. ἄδικον] κακὸν γ7γᾳφ. καὶ πᾶς ὃ λό- 
γος} ὅτι 'τστᾶν τὸ χρῆμα ϑίῖαν. Οὗτος. ὁ λόγος] ο λαὸς 44- λο 
24ς. ΑΙεχ. οὐ λήσεται] οὐ χρυδησεται 10, 82, 93, (τοϑ. υἱ νἱάε. 
[γ.) 24ς. Οοηρί. οἱ τοαρακεσὴ 247. απὸ τῷ βασιλέως] αὶ ἀπὸ 

247. πρὸ τῷ βασιλέως Οεοῦξ. ἔμπροσθεν τῇ βασιλέως δῖαν. καὶ 
σὺ ςήση] καὶ συξησει 71. τςἤσηῃ]) στῆσαι ΧΙ. κησοι24ς.  ἔξεναν- 
τίας] ἐξ ἐναντίας (ᾶς, σπι μι ἴρτα 11π.} 24ς. ἐξεναντίας αὐτὰ ϑῖαν. 
Οἴτορ. ' 

ΧΙΝ. Ὑξτο] δια τετο το, 82, 93, 1τοϑ. Οοτηρί. ἰδὲ 8[ν. Οἴτορ. 
Ττο ἐγὼ--ἐνώπιόν σἘ] οὐχ τως υπομένω. τουτο εγὼ ἀρξομιαι ἐγωπίον 
ἄντα 247. διὰ τῆτο δὴ ἄρξομαι ἐνώπιόν σε Αττι. τ. Αττ. Ἐ. ἐγὼ 
ἄρξομαι] α ἐγὼ (τοϑ. υἱὲ νἱάετυτ.) ΟοτρΙ. οὐχ ὅτως μενῶ] αὶ 10, 
85, 93. Οοιηρῖ. Αἰεχ. καὶ οὐ μενῶ 81αν. Οἶτογ. ἐνώπιον] εναύ]ιον 
ό4. ἐνώπιόν σε] μαθεῖ σε ἰπ οἰιαγαδξ, τϊποτε ΑἸσχ. τρία βέλη] 
τροις ακιδὰς 109, 82, 93; 1τοΒ. ἐγία εἶα ϑγτ. Βατ-Ηεῦγ. δέκα βέλη 
ϑίαν. Οὗἶτορ. ἐν τῇ ΧΡΙΡῚ] ἔπὶ τῇ χειρὶ 10) τοΒ. ΟσπιρΙ. αὐ- 
τῷ 19] αὐτῷ ΑΙεχ. ἐνέπηξεν] ἐνεπηξαν 11. εἐπηξζεν 74) 120, 134) 
436. Αἰά. σαι. Νῖς. ἐνέπηξεν αὐτὸ} ἐπηζεν 71. ενεπηξεν αὐτὰς 
93:5 108. ἐν τῇ καρδίῳ 15} α τῇ ςς. εἰς τὴν καρδιαν 82, 93, τοβ. 
Οομρὶ. Αἴεχ. ἐν τῇ καρδίᾳ τ᾿ --τ-ζῶντος) ,. οὐπὶ ἱπιοεγαηοά. 244. 
ἔτι αὐτῇ ζῶντος] ὅτε ἔτι ἔζη Απῃ. 1. Ατπι. ἘΔ. ὄντος ἔτι ζῶντος 

Θέεοτρ. ῥγϑυηῖε, καὶ δῖαν. Μοίᾳ. αὐτῷ ζῶντος] αὐτὰ οὗος 24ς. 
Τι. 247. ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς δρυός} α 247. ἐπὶ τῆς δρυός Ατἴτῃ. τ. 

Ατηι. Εἀ. ΟΘεογρ. ϑίαν. καρδίᾳ 29] μέση γι. τῆς δρυός] τα 

δενδρα το, (ς6. {ιρεποήρι.) 82, 93, τοϑ, 246. (οπηρ!. τε δρυος 74. 
ΧΥ. Καὶ ἐκύκλωσαν] και χυκλῳ 246. ἐκύκλωσαν] ἐκύκλωσε 

Οουνὶ. αἴροντα} τῶν αἰροντων 82, 93, 108, Οοπρί. αιροντες 
24ς. αἴροντα τὰ σκεύη] τῶν αἱρονΐων τα σκεδη 190. ἐκ τῶν σχευο- 
φόρων Ατπι. τ. Ατπι. Ἑά. αἴροντα τὰ ὅπλα 8[αν. 
64. ΑΙἸά, Ἰωδδ] Ιωδ (τιεπάοίε) 64. 

ΧΥῚ. ἕν κερατίνῃ} ἐν τῇ κερατινῃ ΧΙ], 29, 445 τς» 64, 74. τού, 
110, 120, 121) 1349) 144) τς8, 436, 242. Αἰά. εν σαλπιγίι το, 82, 
93. 108. Οοπιρὶ. ἐν σάλπιγίι κερατίνῃ Αται. 1. Ατπι. ἘΔ. ΟΘεογρ. 

᾿Ἷ , 

τὰ σκεύη} α τὰ 

81αν. καὶ ὠπέςρεψεν] καὶ ἐπεγρεψεν 10, 93, 1οΒ, 123, 242) 247. 
Οομρὶ. ὃ λαὸς] ὁ ςρατὸς αὐτῷ μετ᾽ αὐτὰ Αγηη. τ. Αγηι. Εά, τὸν 

λαὸν Θεορ. τῇ μὴ διώκειν] α μη 44. δῖαν. ΟἿἶτορ. ἵνα μὴ πορεύ- 
ὠνται Αττη. 1. Αὐπχ. Εά. διώκειν] καϊαδιωκειν 82, 93. το8. Οοπρρΐ. 
ὀπίσω ᾿Ισραὴλ] καΐοπισϑεν του Ἰσραηλ 82, 93, τοϑ. (οπηρί. οπισω 
αὐΐων 242. οπισω Αδεσσαλωμ καὶ οπισὼω Ἰσραὴλ 247. ἐφείδετο) 
ἐφεισαῖΐο 40, 44, 715) 929 1ού, 120, 121) 134) 144γ1ς8, 236, 242, 243), 

244. (δι. Νὶς. 

ΧΙ. ἔλαξεν] ἐλαδεν Ιωαδ ΧΙ, 29, 44, ς32, καὶ ςν τό, 64, 71, 74. 932» 
93) 1οϑ8, 119) 120, 123) 1342) 158,.236,242, 2413), 2447γ24ξ, 246, 247. 

Οοπρὶ. ΑΙά. (δι. ΝΊίς. Ασπ). τ. Ασα. Ἑά. Θεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. λαδὼν 
Ἰωὰδ 8ϊαν. Οἷἶτοςρ. καὶ ἔῤριψ. αὖτ.} α αὐὖον 93, τοϑ. καὶ εἐχρυψεν 
αὐἷον 247. δαδεῖ αὐτὸν ἴπ οἤάτ. πηῖπ. ΑΙεχ. κα καὶ δῖαν. Οἶτορ. εἰς 
χάσμα] εἰς σχισμα ΧΙ. ἐν τῷ δρυμῷ} εν τῷ βάνω 44» ς2, 74ν 92» 



ΒΑ 

ΚΕΦ. ΧΥΤΙ. 

τὸν μέγαν, καὶ ἐφήλωσεν ἐπ᾿ αὐτὸν σωῤὸν λίϑων μέγαν σφϑθρα: χαὶ πᾶς Ἰσραὴλ. ἔφυγεν ἀνὴρ 

εἰς τὸ σχήνωμα αὗτ. Καὶ ᾿Αδεσσαλῶμ. ἔ ἔτι ζῶν ἔλαβε χαὶ ἔςησεν ἑαυτῷ τὴν ςήλην] ἐν ἢ ἣ ἐλήφϑη, 

χαὶ ἐςήλωσεν αὐτὴν λαξεῖν τὴν ςἥλην "τὴν ἐν τῇ χοίλᾶδι τῷ βασιλέως, ὅ ὅτι εἶπεν, Ὅτι οὐχ ἔςιν 

αὐτῷ υἱὸς ἔγεχα τ ἀναμνῆσαι τὸ ὄνομα αὐτϑ' χαὶ ἐχάλεσε τὴν ςἥλην Χεὶρ ᾿Αδεσσαλῶμ ἕ ἕως τῆς 

18. 

9 

20. 

21 

22. 

. 

τωβὶς τῷ σκηνώμαϊα αὐτῶν ϑῖαν. 

ἡμέρας ταύτης. 

ΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

Καὶ ᾿Αχιμάας υἱὸς Σαδὼκ εἶπε, Δράμω δὴ χαὶ εὐαγίελιῶ τῷ βασιλεῖ, ὅτι ἔχ- 

βίνεν Κύριος ἐχ χειρὸς τῶν ἐχϑρῶν αὖτ, Καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ιωὰξ, Οὐχ ἀνὴρ ΠΩΣ ΠΕλ ΔΕ σὺ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ταὕτῃ, χαὶ εὐαγ[ελιῇ ἐν. ἡμέρᾳ ἄλλη ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ταύτη ἐχ εὐαγιελιῇ, ὃ ὃ εἵνγεχεν ὁ υἱὸς 

8 βασιλέως ἀπέϑανε. 

χαὶ προσεχύγησε Χεσὶ τῷ Ιωᾶδ, χαὶ ἐξηλϑε. 

Καὶ εἶπεν Ἰωὰξ τῷ Χουσὶ, Βαδίσας ἀνάγγειλον τῷ βασιλεῖ ὅσα εἶδες" 

Καὶ προσέϑετο ἔτι ᾿Αχιμάας υἱὸς Σαδῶχ, καὶ 
5 ἜΝ ΝΨ» “ ΄ “ ἂν 
εἶπε πρὸς Ιωᾶδ, Καὶ ἔξω, ὅτι δράμω χαί γε ἐγὼ ὀπίσω τῷ Χεσί: χαὶ εἶπεν Ἰωὰξ, Ἱνατί σὺ 

τού, 120, 1349) 144η436, 242. κα ϑῖαν. Οἴτορ. 

μίγαν) λ 29, 44» 52) 56,71) 74γ92) 98, 1ού, 110» 120, 1217) 1235) 134} 
1449γ1ς:8, 216, 243, 243, 24ς, 246. (αἴ. ΝΙς. Αττη. 1. Ασγηι. Εά. ϑ8ἰαν. 

εἰς βόϑυνον Θεοῦρ. βόϑυνον] ανον 24). καὶ ἐγήλωσεν---σφόδρα] 
ἐν σωρῷ σφόδρα Ατηι. τ. Ατηϊ. Ἑά. Θεοῦ. καὶ ἐρήλωσεν ἐπ᾽ αὐτὸν 
σωρὸν) καὶ ἐπὲς Ὁ πὶ πὶ σωρον ((ςρτιγα εξ ρεηΐτι!5 ἐνδη!44) 7χ4. ἐςή- 

λωσεν) ἐπεςησεν ΧΙ, 29, 445 ξ2, τό, 715) 82, 93) 989 τού, 119) 120, 

121.) 1349) 1445γ1ς8, 2206, 242,9 243, 244, 245, 246. (αἵ. Νίς. εςὴη- 

σεν 19. ἐφῆκεν 1τοϑ. ἔγησαν ΟΟἴηρΡΙ. λίϑων] λιϑὸν 93,) τού, 242. 
λιϑινον 24). μέγαν] μεγαὰ 93. σφόδρα} κα 108, 24ς. 5[αν. 
Οὔἶτορ. καὶ τᾶς Ἰσραὴλ] καὶ πᾶς ο λᾶος Ισραηλ 242. καὶ πᾶν- 
τες ᾿Ισραηλῖται δῖαν. Ἰσραὴλ ἔφυγεν ἀνὴρ] ἀνὴρ Ἰσραηλ ἐφυγεν 
ΣΩῖ, 247. ἔφυγεν] ἐφυγον ΧΙ, 29, ςό, 71, τού, 120, 123) 134) 
144, τςϑ, 230, 242, 243, 244, 246. (αἴ. Νῖίς. ἔφυγεν ἀνὴρ] εφυ- 

γον 44. δῖαν. Οἴἶτορ. ἐφνγον ἐκαςὸς 825 93) τοϑ. ἀμονον δῖαν. Μοίᾳ. 
κ᾿ ἄνηρ 424ς. Ἔΐ ἕκαρος Ἀπῃ. σ. σα. Εά. εἰς τὸ σκήνωμα αὐτα) 

σκήνωμα} σκηνομῶ 242. αὐτϑ} 
αὐτῷ 44. Οοπρ!. (δἷ. Νίς. 

ΧΝ]ΠΠ. Καὶ 'Αδεσσ.} ᾽Αδεσ. δὲ ΑΙά. (φεοτρ. ϑῖαν. α καὶ Ατῃ. σ. 

τολὴν ᾿Αδεσ. Ατη). ἘΔ. ᾿Αδεσσαλὼμ] Αδεσσαλωμ, δὲ 20» 44) 71) 
745) 92) ἴθθι 1195) 120, 134) 144) 242) 2437) 2447) 245, 247. (Δῖ. 
Νίς. ἔτι φῶν] ὅτε ἔζη την. τ. Ατπι. Ἐά. ἤδη ζῶν 81αν. Οἴτος. 

ἔτι ζῶν ἔλαξε} ἐληφϑη ΠΙ|. ἔλαξε καὶ] κα Δπη. 1. τη Ἑἀὰ. ϑῖαν. 
Οἴἶτορ. καὶ ἔρησεν--ἐλήφϑη] λα συπὶ ἰηϊογπιθά. ΑἸοχ. ἔςησεν 

ἑαυτῷ] ἐξησεν αὐτῳ τό, ο8, (121. οσοττ, τῇ. τες. εαυτὼ) 246, 247. 
ἴρησεν ἑαυτῷ---χοιλ ἀϑι] ἐγῆσεν αὐω φηλην χεῖρα ἐν τῇ κοιλαδι 29, 71. 
ἑαυτῷ τὴν κήλῃν ἑαυτὰ ςἡλὴν 82. τὴν ςἡλὴν 1] α τὴν ΧΙ, 44, ς τ» 

64, 74γ 98, 1ο8, 119» 120, 1345 1449 1ς8,236, 242; (243. πιᾶγρ. χει" 

ρα.) 247. ΑἸά. (δῖ. Νῖς. τὴν σήλην τ᾿ τοῖν τῇ κοιλάδι] τὴν ςηλὴν 
εν τῇ χοιλαδὶ το. ϑῖαν. ὥς, Δοίχιε τὴν, τό, 92, 93» 121) 241, 246. 

(οπηρ. ἐν ἢ ἐλήφθη] α Απη. :. Απῃ. ἕά. ἐν ἡ ἐλήφϑη---τὴν 
ςήλην 2] α οιπὶ Ἰητεγπιοά. 82 ,1οϑ8. (121. Βαθεῖ πὶ τηᾶτρ.) ἐλήφϑη 

---ἶἰν τῇ κοιλάδι] εληφϑὴ τῇ κοιλαδὲ 44 καὶ ἐςήλωσεν---ςήλην τὴν] 
λα οὕχη ἰηϊεγηηεά. 64, γ45 98, τοῦ, 110), 120, 134, 1445) 243, 24ς. ΑΙΆ. 
χαὶ ἐρήλωσεν αὑτῷ [λαξεῖν] τὴν ςήλωσιν τὴν; (οἰϊπὶ αὐτῷ ἰπ οματα. 
πΐποσε, φυΐα 111. μαδεῖ αὐτὴν) ΑΙεχ. τὴν ἐν τῇ κοιλαδι] τῆν 236, 
242, 24). ὅτι εἶπεν] οτι ἐλεγεν 82, 93) 108. Οοπιρί. ΡΥ. 
καὶ 119. Ρῥγξ πη. ὡς ἰηΐεῦ ἅποος Αἰεχ. ὅτι οὐκ εἶπεν Αἴπι. 1. ΑΓ. 

Ἐά. κα Θεοῖς. εἶπε γὼρ 5:11ν. Ὅτι οὐκ ἔςι»] κα στι ΧΙ, 19». 29» 

445 555 56, 64, 745 82, 92, 93, 98, τού, τοῦδ, 119, 120; 1345).144,.236, 
ρ42. 24ξ, 2465 247. (πρὶ. Αἰεχ. διαν. Οἶτορ.. αὐτῷ υἱὸς] μοι 

υιος το) 66, 93, 108, 246. Οοτρὶ. Αἴεχ. Οογρ. ϑίαν. μὲ νιος 82. 

ἕνεκῶ ]} ἐνεχὲν ςς, 647 123. ΑἸεχ. ἕνεκα τῷ ἄναμν. τὸ ὄνομ. αὐτὰ] 

νὼ ἀναμνήσειται τὸ ονομιῶ μου 19. ινὰ ἀναμιμνησύπταιϊ το ονόμια μᾶ 
82, 93: ΟοπΡΡὶ. Ὥς, πῇ ἀνα μ μγ ΚΕ 0. τοϑ. "ὃς ἀναμνήσῃ τὸ ὄνο- 

μα αὐτῷ Ἀπ. 1. ΑΥπι. ἘΔ. τὰ ἀναμνῆσαι τὸ ὄνομά μου Οεοτρ. 

εἰς ἀνάμνησιν τῇ ὀνόματός μου 81αν. τὸ ὄνομα αὐτ}] το ονομῶ με 
123. Αἴεχ. κα τὸ ονομῶ 236, 242. καὶ ἐκάλεσε---Χεὶρ ᾿Αδεσσ.] 

και ἐχώλεσε τὴν ςἩλὴν ἐπὶ τω ὀνόματι αὐτου, καὶ ἐκάλεσεν αὐτὴν χεῖρ 

Αξισ. ΧΙ, 29, ς2. ς6, 6.4, 74) 925 τού, 119, 120, 121) 123, 134. 144} 

1ς8, 242, 246. ΑἸά. (αι. Νὶς. ἢς, ουὐπὶ ἐπεκάλεσαν ῬΓῸ ἐκάλεσεν, 19) 

93; 108. Οοπιρὶ. ἔς, οὐὔπὶ εν ῬΙΟ ἔτ) 82. ἔς, οὐπὶ χειρῶ ῬΤῸ χείρ, 

98.243, 244. ὥς, οὐπὶ τὴν σήλην ρτὸ αὐτὴν, ΑἸεχ. καὶ ἐκάλεσε τὴν 
φηλὴν ταὐΐην ἐν τω ονοματι ἀύΐε καὶ ἐκάλεσαν αὐην χεῖρ Αδεσ. 44. δὲ 
νοεσυΐ! “βαιιαπι (πιοπειπιοηξηπι) πιάπμε “Αίοπιδε ὅγτ. Βατ- Ηεῦγ. καὶ 
ἐκάλεσε τῇ εήλῃ αὑτῷ ὄνομια, καὶ ἐκάλεσεν αὐτὴν ἡ χὲρ ̓Αδεσ. πη. 1. 
Ασ. Εά. καὶ ἐκάλεσε τὴν ςήλην αὐτὰ" καὶ ἐκάλεσεν αὐτὴν χεὶρ 

᾽Αξεσ. Θεοῖς. καὶ ἐκάλεσε τὴν ςήλην ὄνομαῖι αὐτῇ, καὶ ἐκάλεσεν αὐτὴν 

ἐν χερὶ ᾿Αδεσ. ἐρὶ ϑαν. Οἷἶτος. ἄς, ουπὶ χεὶρ ῥτὸ ἐν χειρὶ) εἰ οπιϊ, 
γον. ἢ. 

εἰς τὸν βόϑυνον τὸν 

ἐγὼ δράμω ϑῖαν. Μοίᾳ. 

ἐςὶ, 8ῖλν. Μοίᾳ. τὴν σήλην υ:.} -Ἐ ἐπὶ τῶ ονομᾶτι αὐτὰ 71) 24ς. 

αὐΐην 2.36. Χεὶρ] χείρα γι. ἕως τῆς ἡμίρας ταύτης] κα 24ξ. 

Ργροτηϊτς. καὶ 8[αν. Οἴτορ. 

ΧΙΧ. ᾿Αχιμάας) Αχιμα γ4α. εἶπε] -Ἑ ρος Ἰωαδ 44, ς2, 74, 
92, 98, τού, 120, 123» 134) 144) 236, 242, 243, 544. Οχῖ. ΝΙς. 

Οεογρ. ϑιαν. Μοίᾳ. -Ἐ τω Ἰωαξ 93, τοϑ, 18. (οπρ!. δῖαν. Οἴἶνορ. 
Δράμω δὴ---βασιλεῖ}) δραμων δὴ ευαγίελιεμαι τῳ βασιλεῖ Δανιδ 82ςς... 
935 1ο8. ἔς, ἔπε Δαυὶδ, Οομηρί. δρώμω τῷ βασιλεῖ Ατπη. τ. δρά- 
μω καὶ δώσω ἀγίελιαν τῷ βασιλεῖ Ατηλ. Ἐὰά. εὐαγίελιῶ] «παγίελω 
4424. ἔκρινεν] ἔχρινεν ἄντῳ ΧΙ], 29, ς2, ς ς) δύ, 6, 71, 74) 82, 92, 

93:98, τού, 1οϑ, 120, 121) 123) 1347 1445 1588, 236, 242, 243, 244» 
246, 247. (πρὶ. ΑἸά. (αἴ. ΝΝΊο. (σεόγρ. ϑἷαν. Μοίῃ. 

τῷ 44. εχρινεν αὐἦον 524-ς. ἔκρινεν Κύριος] ἐ ἐποίησεν αὐτῷ Κύριος 
δικαίωμα Αἴ. σ᾿. Αγ. Εὰ. ἔκρινεν αὐτὸς ὁ Κύριος δῖαν. Οἴτορ. 

ἐκ χειρὸς] ἔκ χειρῶν ΑΥπι. τ. Ατπι. Ἑά. τῶν ἐχϑρῶν] α τῶν 236, 
242. (αι. Ν'ς. 

τὴ ἀρόδω εν ἀὺ» 

ΧΧ. εἶπεν αὐτῷ] κα αὐτῷ 44) 93. τοϑ. 814ν. Οὗτος. Οὐκ ἀνὴρ 
εὐαγῖ. σὺ} οὐκ ἀγαϑὸν ἀνδρὶ εὐαγ[ελίζεσϑαι 51ν. Οἶτορ. εὐχγί.] 
ευαγίελιων 64. ΑἸά. ευαγίελισμου 82, 93» 1ο8. Οοπιρὶ. αγίελιας 247. 

οἰγγέλλων τὸ ἀγαϑὸν ϑῖαν. Μοίφ. σὺ] εἶ σὺ 82, 93, 1ο8. (οπιρὶ. 
Ατπι. 1. Αχπι. Ἑὰ. Οεοτρ. 81Αν. Μοίᾳ. καὶ εὐαγίελιῃ] ευαγίελιη γαρ 
24). καὶ σὺ εὐαγίελιη Οοπιρὶ. α καὶ Θεοῦ. ἀλλ᾽ εὐαγίελιῃ αν. 

εὐαγγελή! τ] εὐυαγγελιει (ῆς ἱπῆτα 44) τοῦ. (αἴ. Νίς.) 7χ4. ἄλλῃ] 
μεγαλη 93,1 58. δευτέρᾳ Οεοτς. δ αν. Μοίᾳ. ἐν δὲ τῇὌὉΚὉ α δὲ. 
Οεοτρ. καὶ ἐν τῇ ϑαν. Οἷἶτος. τῇ ἡμέρᾳ 29] δὶς (οήδίε 93. ὅκ 
εὐαΎΓελ.9}} οὐ ; ἐἀγαϑὴ εὐαγίελία ϑίαν. 5 εἵνεχεν} οὐ ἕνεκεν ςό, 123, 
1ς8, 247. ΑἸΙεχ. (αῖ. Νίς. κ είνεχεὲν 71. οὐ εἰνεκὰ 74. 

τοϑ. Ατη). 1. Ατπι. Εἀ. Θεοῦρ. διδν. ὁ ἡνέκὲν 242, 24ςξ. 

κεν δες. δα ἔπ. σοτη.} οτι υἱὸς βασιλεως τεϑνῆχε 19. ὅτι υἱὸς τῷ βασι- 
λέως τέϑνηκεν ΟοπηρΡὶ. ὁ υἱὸς} α ὁ 44. 91. ὠπίϑανε] τεϑνηχε 

ΧΙ, 295 44) τό, 715 74, 82, 93) 1ού, τοῦ, 119, 120, 121, 123) 134) 

1445) 1ς8, 236, 542, 243) 244. 24ς, 246. ΑἸά, (αἵ. ΝΙο. 

ΧΧΙ. εἶπεν Ἰωὰ δ] , Ἰωχδ Αττὴ. σ᾿. πῃ. Ἐά. τῷ Χυσὶ]) τω 

τὸ Χεσι24ς. βαδίσας] βάδισον Ατπι. τ. Ατπι. Ε4. ΟΘεοσρ. βα- 
δίσας ἀνώγ[ειλον) πορευξ και ἀπαγγελλε 19, 93») 1[ο8. (οπιρί. τὸο- 
ρευου καὶ ἀπαγίελε 82. βαδισον απαγίειλον 24ς. ανάγίειλον) απ- 
αγἴειλον 44» 64, τοῦ, τ19,), 120, 121, 134γ158,236,243,244. ΑΙά. Οαζ, 
ΝΙς. τῷ βασιλεῖ] , 247. Βαθεῖ ἴῃ «βαγαξξ, τηΐποῖε Αἴεχ. 

εἶδες} ἃ εωρακᾶς 19, 82, τοϑ. (οπιρὶ. ἃ εἰδὲς γε. 
93. καὶ ἐξηλϑὲ] καὶ ἐδραμε το, 82, 93» 108. Οοχηρί. 

ΧΧΙΙ. προσέϑετο ἔτι] α ἐτι τ2ο. τροσέϑετο καὶ ἔτι ϑἷαν. Οἰἴἶορ. 
υἱὸς Σαδὼκ] 44. τρὸς Ἰωὼξ] τω Ιωαξ 93, τοβ. Οοπιρ. Καὶ 
ἔξω] καὶ τι ἐᾶν 19, 82, 93, 1ο8, 24ς. (οπιρὶ. Ατιτ. 1. Ασγην. Ἑά. 
καὶ εςαι 44, τού, 247. Αἰεχ. τὶ ἕἔραι ἔτι ΟΘεογρ. ὥς, ἥπε ἔτι, 5[αν. 

οτι 82, 93, 
κα 

ον εἰγξ- 

ῳ ὅσα 
εἶδες] ἑωρακᾶς 

Μοῖᾳ. τί ἵρημι ϑῖαν. Οἴτοςρ. Καὶ ἔςω---εἶπεν Ἰωῶὼθδ] αὶ οὐπι ἰῃ- 

τεγπγεά. 1 ς8. ὅτι δράμω) ἐᾶν δραμω 10, 82, τοϑ. Οοπιρὶ. εἂν 
δραμὼν 93. ὅτι δράμω καί γε ἐγὼ] καὶ ἐγὼ δράμω Οεοτρ. εἰ καὶ 

δράμω) δραμω δὴ ΧΙ, 29, 4.4. 55» 56, ὅᾳ, 
71) τού, 1199 120, 134) 1447) 236, 245, 243) 24ς. ΑἸά. (δῖ, Νῖς. 

καί γε ἐγὼ] καὶ ἐγὼ .74) 242, 24ς. Αἴεχ. Ατπὶ. σ. Αστη. Ἑά. δ5[αν. 
Οἴτορ. α 82, 93» τοϑ. ,Θ πρὶ. Ἱνατί σὺ] α συ ξς. Ἱνατί σὺ 
τοῦτο τρέχεις] καὶ ἱνατί ἔςαι σοι τοῦτο ὅτι δραμεῖς Ατπι. Εά. ἱνατί 

σὺ ϑελήσεις τρέχειν ὅν. σὺ τοῦτο] Τι. 64, γ1. ΑΙεκ. κα τῶῦτο 
82, 93) τοϑ, 246. (οπηρὶ. σὺ τοῦτο τρέχεις] συ τουτὸν τρεχεῖς 

44. σὺ τᾶῦτο τρέχῆς 74. σὺ τδτω τρέχεις 121. τοῦτο συντρεχ είς 

1.8. ταῦτα τρέχεις 24ς. υἱέ μου] τέκνον 82, 93, 108. τέκνον 
μου Οοπηρὶ. Ατπι. 1. Αση]. Ἑά. δεῦρο} α ΧΙ, 29, 74» 158, 2Ζ4ς. 

δευρω 242. δεὺ οπ-εὐαγγέλια καὶ σὺ (ἢς) κκ εςῖν εὐαγγελια 

82, 93. 108. καὶ σοι οὐκ ἔριν εὐαγ[ελία Οοπιρὶ. οὐκ ἕξι σοι 
6 Κα 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Β. 

»- Ζ7΄ ρ » »» 3 7΄ 9 5.22 7 .. , Ἵ 

τῦτο τρέχεις υἱέ μου; δεῦρο, ἐκ ἕςι σοι εὐαγγέλια εἰς ὠφελειᾶν στορευομεένῳ. Καὶ εἶπεν, Τί 
ΚῈ Φ, Χγ ΠῚ], 

γὰρ ἐᾶν δράμω; χαὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωαδ, Δράμε: καὶ ἔδραμεν ᾿Αχιμάας τὴν ὁδὸν τὴν τϑ Κεχὰρ, 
χὰ Π ἄ ) τὼ Χχεσί. Καὶ Δαυὶδ ἐχάϑητο ἀγαμέσον τῶν δύο πυλῶν" καὶ ἐπορεύϑη ̓  σχοπὸς 

εἰς τὸ δῶμα τῆς πύλης πρὸς τὸ τεῖχος, χαὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφϑαλμοῦς αὐτᾶ, χαὶ εἶδε" Καὶ τος ἀγὴρ 

τρέχων μόνος (ἐνώπιον αὐτϑ;; Καὶ ἀνεδόησεν ὁ σκοπὸς χαὶ ἘΠΠ. ΕὴῈ τῷ βασιλεῖ" χαὶ εἶπεν ὁ 

βασιλεὺς, Εἰ μόνος ἐςὶν, εὐαγγέλια ἐν τῷ ςόμα]ι αὐτϑ' καὶ ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐγγίζων. 

Καὶ εἶδεν ὁ σκοπὸς ἄνδρα ἕτερον τρέχοντα" καὶ ἐξόησεν ὁ σχοπὸς πρὸς τῇ πύλῃ, καὶ εἶπεν, Καὶ 

ἰδὲ ἀνὴρ ἕτερος τρέχων μόνος: χαὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Καί γε ὅτος εὐαγ[ελιζόμενος. Καὶ εἶπεν 

ὁ σκοπὸς, Ἐνῶ ὁρῶ τὸν δρόμον τῇ πρώτε ὡς δρόμον ᾿Αχιμάας υἱ Σαδώχ- καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, 
᾿Ανὴρ ἀγαϑὸς ὅτος, χαΐ γε εἰς εὐαγίελίαν ἀγαϑὴν ἐλεύσεται. Καὶ ἐβόησεν ᾿Αχιμάας, χαὶ εἶπε 

πρὸς τὸν βασιλέα, Εἰρήνη" καὶ ποροσεχύνησε τῷ βασιλεῖ ἐπὶ πρόσωπον αὐτΒ ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ 

εἶπεν, Εὐλογητὸς Κύριος ὃ Θεός σου, ὃς ἀπέχλεισε τοὺς ἄνδρας τὰς ἐπαραμένες τὴν χεῖρα αὐτῶν 
9 "»" ’ ἰδὲ ἴω 

ἐν τῷ χυρίῳ μ8 τῷ βασιλεῖ. 
φρο 7 [1] ΄ 

Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ τῷ ᾿Αξεσσαλώμ; χαὶ 
ΓΟ 2 ΕΟ μ᾿ ΄ ρὸ 9 ρ ἃ ἰσὸ ἰϑι 7 2 Ν 

εἶπεν ᾿Αχιμάας, Εἶδον τὸ τ΄ λῆϑος τὸ μέγα τῇ ἀποςεῖλαι τὸν ὄδλον. τ βασιλέως ᾿Ιωὰξ χαὶ τὸν 

Ἔὰςς, δὰ Άπ. οοπι.] ἀλλ᾽ ἐκ ἔριν ἀγαϑὴ εὐαγίελία ἐθενὶ, βέλῃ σὺ πορεύ- 

εσϑαι; ϑῖλν. Οἴἶτορ. οὐκ ἔςι σοι εὐαγγέλια] οὐκ εἰσί σοι εὐαγϊε- 

λίαι Αττι. 1. Απη. Ἐά. εἰς ὠφέλειαν] εἰς ὠφελίαν 24ς. πρὸς ὠφέ- 
λείαν ΑἸεκ. 

Ο ΧΧΠΙ, Καὶ εἶπεν] - Αχιμαας ΧΙ, 29, 44, ς6, 64, 71, 745) 92, 

98, τού, τοϑ, 119.) 120, 123) 134. 144) ις8, 216, 242, 243, 244,24) 

246. Ομ. ΑἸά. (αι. Νίς. δῖαν. Μοίᾳ. - Αχειμαας 93. -Ε ̓ Αχι- 

μᾶς ΑΥπ,. 1. Θεοῖς. ᾿Αχιμὰ δῖαν. Οἴἶτγορ. τὶ γὰρ] καὶ τι 

ἐξαι 19, 82, 935 1ο8. Οοπιρ!. τί ἐξὶν Αγπι. 1. Ατπι. Ἐά. τί ἐγὼ 
Οεοτρ. τί μοι ἔςαι 8ῖαν. Οἴτορσ. τί γαρ---καὶ εἶπεν] κα ἘΠῚ τηΣ 

εἶπεν τεστηθά, τὼ. ἐὼν δράμω] εαν δραμεμαι 11, 247. ΑΙεχ. 

αὐτῷ] ,αὐτῳ 44. (Αἴ. Νῖς. Ἰωὰδ)] Ἰωνὰδ ΟΘεοτς. τὴν ὁδὸν] 

α τὴν ξς) 247. Αἷαχ. καΊα τὴν οδὸν 82, 93, 1οϑ8. (οπιρὶ. τὴν τῷ 
Κεέχαρ] τὰ Κορχαρ ΧΙ. την διατεταγμενην τε Κειχαρ το. ἄς, πῆ 

Κεχᾶρ, τοϑ. τὸ Κεχρὰ 44; 74) τού, 120, 1219 1347 216. (αἵ. Νὶς, 

α τῆν ζό, 64, 546. Οοιηρὶ. ΑΙ4. τὴν διατεταγμενην 82. τὴν διατε- 
ταμενην 93. τοῦ Καιχὰρ ις8. τε Κεφαρ 24ς. εὐϑεῖαν Οεοζρ. 
δἷαν. Κεχὰρ]) Κεχρα ς2, 92») 1449 242 (243. πλλτρ.) 244. Και- 

χῶρ ΔΙεχ. καὶ ὑπερέθη] καὶ παρῆλθε 19, 82, 935 τοϑ. Οοπρὶ. 
τὸν Χεσί) τὰ Χεσει 82. 

ΧΧΙΝΨ. τῶν δύο] ἀμφοτέρων 82, 93. (ὐοπιρὶ. κα δνο το. 
λῶν] τῶν τυλων 93. ΟΟπΙΡΙ. προλεὼν 236, 242. ὁ σκοπὸς] -- εἰς 
τὴν ὥολιν 242. εἰς τὸ δῶμα] τρος το δωμα ΧΙ, 29, 98, 243, 244. 

ἐπι τὸ δωμα 82. επι τω δωμαῖι 93, τοϑ. οπ!ρί. πρὸς τὸ τεῖχος] 
ἐπὶ τὸ τείχος 29, 98) 243, 244. επὶ τῷ τεῖχος 82, 093) 1ο8, (ΟΠ)ΡΪ. 

εἰς τὸ τεῖχος 24). καὶ ἐπῇρε] καὶ πρε 29, 445 56, 64, 71, 82, 93» 
98, τού, τοϑ, 110) 121) 123») 158) 242) 243) 244, 24ς) 246. (ὐοπιρὶ. 

ΑΙά. καὶ εἰδὲν 134. κ καὶ Αγη.. 1. Ατὐῃῃ. Εά. καὶ ἐπάρας ϑὅ8Ἰαν. 
Οἴἶτορ. καὶ ἐπῇρε τὲς ὀφϑαλμὲς αὐτϑ] καὶ εἰδὲ τοις οφϑαλμοις 
αὐτὰ 745ν 144. καὶ ηρε τοις οφϑαλμοις αὐτε 236. ὀφϑαλμὲς αὐ- 
1τΆ} ὀφϑαλμὲς αὐτῇ ΑἸακ. καὶ εἶδε] αὶ 44... καὶ ἰδὲ τού. α καὶ 
δῖαν. Οἴἶγορ. τρέχων μόνας] τρεχομενος 247. ἔτρεχε μόνος Αττὴ. 1. 

τυ- 

Αγ). ἘΔ. Οοτρ. μόνος] ροηΐξ ροίξ ἐνωπιον αὐτὰ 64. μόνος 
ἐνώπιον αὐτῷ} ἐμπροσϑὲεν αὐτὰ μόνος 246. 

ΧΧΨΝ. ἀπήγγειλε! αἀνηγγειλε ςς9) 64. εἰπε τό, 5246. τῷ 

βασιλεῖ] -Ἔ και εἶπεν. Ιδξ ἄνηρ τρέχων μόνος 20, 98, 243,24. Εἰ 

μόνος] εἰ μὴ μόνος ΠοΥ̓. 134. Εἰ μόνος ἐρὶν] εἰ μόνος τρέχει 19, 
108. (οπηρί. εἰ μονος αὑτὸς τρέχει 82,93. εὐαγγέλια] αγγελια 
ΧΙ. ευαγγελισμος το, 82, 93) 1ο8. Οοπλρὶ, εὐαγγέλιαι εἰσὶν Ατπι. 1. 
Απη. Ἑά. ἔςαι εὐαγγέλια 8ῖαν. Μοίᾳ. ἐπορεύετο} ἐγένετο 11]. 

«σορευόμενος καὶ} κα 44. ἐγγίζων] ἤγγιζε 82, 93. ΟΟΠΡΡΙ. εγγιζε 
108. ευαγίελιζομενος τωτ. ευαγγελιζων 247. 

ΧΧΨῚ. ἄνδρα ἕτερον τρέχοντα) ἄνδρα δεύτερον τρέχειν Θεοτρ. 
ἐδύησεν) ἀνεξοησεν 29) 82) 93; 108, 243) 244. ΟΟμΡ]. ΑἸά. ὁ σχο- 

πὸς 2] 44, 74) τού, 120, 134») 144, 236, 242. ΑἸἰά, (γι. Νίς. 

πρὸς τῇ τούλῃ] ὥρο; τὴν τνυλὴν 5.5) 64) 247. επὶ τὴν πτυλὴν 82, 93, 

ιοβ. Οοπιρί. καὶ εἶπεν] α 121. Καὶ ἰδὲ] α και 11, ΧΙ, 20, 44, 

56, 71,.74..93» 98) τού, 108, 110, 120, 121) 123, 134.)144) 158, 436, 
242, 2435) 24ς,) 247. ΟΟΠΊρ]. ΑἸεχ. (δὲ. Νὶς. Ασῃχλ. σ. Αστω. Ἐά. 

(εογς. δίαν. ἀνὴρ ἕτερος τρέχων] ἕτερος ἔτι ἀνὴρ τρέχει Αττη. 1. 
ταν, Ἐὰ. ἀνὴρ καὶ δεύτερος τρέχει Οεοτρ. ἔς, πἰῇ τρέχων, δ[αν. 

ἕτερος τρέχων μόνος] ἐτερος μόνος ἐγωπίον αὐτξ 44. ἕτερος τρέχομινος 

247. τρέχων μόνος] ΤΥ. το, 82, 93, 108. (ὐοπιρῖ. τρεχωμενος 
242. Καί γε ὅτος] καὶ τὸς 19, 829) 939 108. (οπηρὶ. Καί γε 

ὅτος εὐαγγελιζόμενος] καὶ ὅτος εὐαγγελιςής ἔς. Αἰτη. 1. Αχῃ. Βα. 

εὐαγγελιζόμενος] -ἰ- ἐς! το. ΟΟπρρὶ. 
ΧΧΝΠ]. Καὶ εἶπεν] εἶπεν δὲ 64, 247. ΑΙεκ. Ἐγὼ ὁρῷ]} εω- 

ρακα 19, 82, 93; τοΒ. (οπηρί. Ὑτ,. 98. ἐγὼ ἑώρακα δ8ἷαν. Οῇτος. 
18 πρώτα ὡς δρόμον] α (μαθεῖ ἴῃ τηᾶγρ.} 121. ὡς δρόμον] κα ὡς 

10. Αχιμαας) Αχιμαα 242. ᾿Ανὴρ ἀγαϑὺς ὅτος] ἀνὴρ ὥγα- 

ϑός ἐξιν το. Οοὐά. ϑεγρὶ!. Ασηι. Ἐά. καί γε ἃς. 84 ἤη. ςοη}.] ὑπερ 

23. 

24. 

25. 

26, 

27. 

28. 

29. 

εναγγελιων ἀγαϑὼν οἱσει 109, 82, 93. ἥς, πῆ εναγγελιαν, τιοΒ. καὶ - 
μετ᾽ ἀγαϑαῖς εὐαγγελίαις ἔρχεται Ατπ). 1. 46. Ατην. Εά. καὶ 
ὠγαϑαῖς εὐαγίελίαις ἔρχεται το. (οὐ ά. ϑεγρί!. ἀγγέλλει ἀγαϑὴν 
ἔλευσιν δῖαν. Οἶτορ. καὶ εὐαγγελία ὠγαθϑὴ ἔρχεται 81ν. Μοίῃ. 
εὐαγγελίαν ἀγαϑὴν] Ττ. 24). ἐλεύσεται εἰσελευσεται 71. 

ΧΧΥΝΠΙΙ. Καὶ ἐξόησεν] καὶ τροσηλϑὲν το, 82, 93, 108, χᾶι 
προσηγαγεν τς8, 24ς. πρὸς τὸν βασιλέα] τω βασιλει το, 93, τοϑ. 
Οοπιρὶ.. Εἰρήνη] χαίρει (ὀέεπε 44) Αττη. 1. Απη. Ἐά. καὶ προσ- 

ἐκύνησε] α κα! 247. τῷ βασιλεῖ 1] αὐτῳ 82,03, τοϑ. (ὐοτηρί. τον 
βασιλεα 247. α Αι. 1. πῇ. Ἐά. τῷ βασιλεῖ 1" --ἰπὶ τὴν γῆν] 
ἐπι τὴν γὴν τῳ βασιλεῖ 44. ἐπὶ πρόσωπον αὐτῷ] α αὐᾳ 82, 93, τοϑ. 
Οὐρὶ. τῷ προσώπῳ αὐτῷ 51αν. αὐτῷ} αὐτῷ ΑΪεκχ. ἐπὶ τὴν 

Ὑν} α ξ2,) 1ς8, 236, 242. ἕως τῆς γῆς δῖαν. Οἷἶτορ. Εὐλογητὸς] 
εὐλογητός ἐςι (ῆς ῥ[ετπιτη4υε) Ατσπι. τ. Ασγπι. Εά. ὃς ἀπίκλεισε] ος 

συνέχλεισε 195 82, 93, 1ο8. (οπηρί. ος ἀπεκλῆσε 242. ἄνδρας 
ὃς. δά ἅπ. οοπλ.7 ανδρας τας μισεύας τὴν ἐσχυν ΤᾺ χυριξ μὲ τῇ σι- 

λεὼς 247. τὰς ἐπαραμένες) τες μισεντας 11, ςς. τες ἐπαρμενους 

ΧΙ, γ4ν τού, 134) 144γ.245. τὰς ανταραΐας 121. ΑἸεχ. τὰς ἔπηρ- 
μένους Οομιρὶ. τὰς μισᾶντας σε οἱ ἔπηρον Απῃ. Εά. τὴν χεῖρα 

αὐτῶν] τας χριρας 19, το8, (οπιρί. τὰς χειρᾶς αὐΐων 82, 93. 
ς. Οοὐά. ϑεγεὶ!. 5:αν. α αὐΐων τς8. τὴν χεῖρα αὐτῶν ΑΙεχ. ὀ ἐν 
τῷ κυρίῳ μ8} ἐπὶ τῷ κυριῳ μὸν ΧΙ, 29, 44. ςό, 64 71, 745 98, τού, 
1109, 1205» 1215) 123) Γ2) 236, 2447) 24:9.) 246. ΑΙά. (δῖ. Νιο. 

τὸν χυριον μου 19, 82) 93) 108. (οπιρ]. ς. (αά, ϑεγρὶ:. ϑίαν. Μοίᾳ. 
ἐπὶ τῶ χυριω 1:8. ἐπὶ τὸν κύριον ἡμῶν Ατγχη, 1. ἰϊφαε. Ατηι. Εά, 
ἐπὶ τὸν κύριον αὐτῶν Οεογς. δ[αν. Οὗτοφ. τῷ βασιλεῖ] τον βασι- 
λεᾶ 19, 82, 939 το8. (οπτρὶ. Αγπ,. ᾿. Απῃ. ἘΔ. Οθοσρ. ϑ8ίαν. 

ΧΧΙΧ. Εἰρήνη] χάρα ἔςαι Αττχ. τ. Αγ. Εά. Εἰρήνη--- 

᾿Δξεσσαλώμ)] ῥακχ »μεγο “ῤῥί(αίονι ϑγύ. Βαυ- Ἐ]εΌγ. ... ῥμεγπε οἱ ἢ... 

Αμρδε. τῷ τραιδαρίῳ]} τὸ (0) τταιδαριω 93. τῷ παιδίῳ μου 
Ασπι. 1. Αστι. Ε4. τῷ παιδαρίῳ μου 8ῖαν. Οἷἶτορ. τῷ ᾿Αξεσσα- 
λώμ] α τω 93. 247. βαθεῖ τῷ ἴῃ ομαγαέξ. πὐΐμοτε Αἰεχ, -Ἐ εἰ δῇ (ς 
ςοτη. 32.) ϑϊαν. Οὗτος.  Εἶδὸν τὸ τλῆϑος ὅζο. δὰ ἔῃ, οοχη.] εἶδον 
τὸ πλῆϑος τὸ μέγα ἐνταῦϑα τῶν ἀποςειλάντων Ιωὰδ τὸν δᾷλόν σου τὰ 
βασιλέως, ἐμὲ τὸν δδλόν σε᾿ καὶ ἐκ ἔγνων τί ἢ ἐκεῖ Ατπι. Ἑά. Εἶδον 
τὸ πλῆϑος τὸ μέγα) ἡχᾶσα ἤχον μεγαν ὀπίσω μου ευφραινομενον 19. 
ηκεσα ἢχον μέγα ([) ὀπίσω μὲ 82,93. πχεσα ἡχον μέγαν (τηᾶγρ. ὃζ 
Εἀ.) οπισω μον το8. τὸ μέγα] -Ἐ εὐφραινομένον 29, 44, ς2) 74) 92, 

98, τόό, 120, 123, 134, 236, 242, 243, 244. ΑΙά. (Αι. ΝΊο, -Ἐ εὐφρενο- 
μένον ςς. μέγα εὐφραινόμενον (μηρί. -Ἐ φαιδρυνόμενον ϑίλν. τε 
ἀποςεῖλαι] εν τῷ ἀποςείλαι ΧΙ, το, 20; 52, ςς, τύ, 64, γ1, 74, 82, 

92, 93, τού, 1οϑ, 110», 120, 121) 1237 134) 158, 216, 242, 243» 544, 

24ς, 246. Οομηρὶ. ΑΙά4, Οδῖ. ΝΝὶς. ἐν τῷ ἀποξελλαι 98. τῇ ἄπο- 

ἐπι 

ΕΝ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
κεῷ. ΧΥΠΙ. 

30. δαλόν σου, χαὶ οὐχ ἔγνων τί ἐχεῖ. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, ᾿Επίςρεψον, ςηλώϑητι ὧδε" χαὶ ἔπε- 
΄ ΔΝ Ψ» Ν 8ΆΝ ε ΄- Ζ΄ ΐ ρ, ᾿ "ρΦ : ; ν : ’ 31. ςράφη, χαὶ ἐξφη. Καὶ ἰδὲ ὁ Χεσὶ ππαρεγένετο, χαὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ, Εὐαγ[ελισϑήτω ὁ χύριός 

ε Ν ΩΣ 7’ 7 ᾽’ 2 ᾿ Ἂν ρὸ ΄ 

32. μου ὁ βασιλεὺς, ὅτι ἔχρινέ σοι Κύριος σήμερον ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐπεγειρομένων ἐπὶ σέ. Καὶ 
Ψ «ε β γν Ν Ν Ἂς Ν 3 5 7 ρ 7 »“»"» ΄ καρ ΝΟ: α-. ε Ν 
εἰπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Χουσι, ἘΠ εἰρηνηὴ τῷ παιδαρίῳ Τῷ Αξεσσαλώμ; χαὶ εἰπὲν ὁ Χουσι, 

΄ ε Ν ΄ ΕΝ ὁ ἙΝ, ρ᾿ ἰϑι ς΄, ,ὔ φ 3 Γένοιντο ὡς τὸ “παιδάριον οἱ ἐχϑροὶ τῇ χυρίβ με τῇ βασιλέως, χαὶ πάντες ὅσοι ἐπαγέςησαν ἐπ᾽ 
ὃ, Ν 3 ΄ ΝΟ Ξ9 ΄ ε Ν ᾿ 3.29ωΝ ρ. ρ᾿ : 

αὑτον εἰς χαχᾶά. Καὶ ἐταράχϑη ὁ βασιλεὺς, χαὶ ἀνέξη εἰς τὸ ὑπέρῳον τῆς πύλης, καὶ ἔκλαυσε. 
ΝΥ Ψ-. -9 »" ΄ ᾽’ 3 ς - 3 ᾿ 

χαὶ ὅτως εἰπεν ἐν τῷ “πορεύεσϑαι αὐτὸν, Ὑἱέ μὲ ᾿Αξεσσαλὼμ, υἱέ με, υἱέ μου ᾿Αξεσσαλώμ' τίς 
,’ Ν ΄ : 7 2 Ν 3 ς΄ ἰδὲ ᾿ ε 

δῴη τὸν ϑάγατόν μουιαντὶ σξδὴς ἐγὼ ἀντὶ σῇ ᾿Αξεσσαλὼμ, υἱέ με, υἱέ μ8. 

99: 

ΚΑῚ ἀνηγγέλη τῷ Ἰωὰξ, λέγοντες, ΠΙδὰ ὁ βασιλεὺς χλαΐει καὶ πενϑεῖ ἐπὶ ᾿Αξεσσαλώμ. Καὶ 
3. Ζ ε  » “ε “ 5. 4 »Ὁὃῦὃ - “ “ὃ 5 ε 3 “" σις 
ἐγένετο ἡ σωτηρία ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ εἰς ππένϑος ππαντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἤχκεσεν ὃ λαὸς ἐν. τῇ ἡμέρᾳ 
3 ᾽’ Φ ρ᾿ ᾿ 3 ρο “ ΙΩ 

. ἐκείνῃ λέγων, “Οτι λυπεῖται ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτξ. Καὶ διεχλέπ]ετο ὁ λαὸς ἐν τῇ ἡμέ- 
3 ΄ Ρ᾿ 3 ρ᾿ 3 Ὺ΄ςς ΄ ᾿ 3 ρο . 

ρα ἐκείνῃ τᾶ εἰσελϑεῖν εἰς τὴν πόλιν, χαϑὼς διαχλέπ]εται ὁ λαὸς οἱ αἰσχυνόμενοι ἐν τῷ αὐτοὺς 

ςἐλαι---δελόν σοὺ} εν τῷ αποςειλᾶι Ἰωχβ τὸν ὅπλον σου 44. ὅταν 
ὠπέςειλέ με Ιωὰδ ὁ ὅλος τᾷ βασιλέως τὸν δᾶλόν σω δῖαν. Οἴτορ. ἔς, 
οὐ ο με, δ᾽αν. Μοΐᾳ. τὸν δᾷλον τ βασιλίως) α (ς ς. Ὠϊο) 144. 
τὸν ὅξδλον τὰ βασιλέως Ἰωὰθ] Ιωαᾷ τὸν δελον τε βασιλέως ΧΙ, 29, τό, 

64, 71» 74.932, 08, τού, 120, 1215 123») 134,236, 2..2, 243) 244» 
24:. 2.6. Αἰά. (ϑι. Νίς. ἧς, οἰπὶ τσαιδὰ ρῖο δαλον,τ9, 829) 93,| 1ο8. 
Οοπιρί. ἔς, ῥτϑυο τὸν» ττο, 1ς8, Ἰωδθ] τω Ιωχξ τ44. καὶ 
τὸν δαλόν σου] α καὶ ΧΙ, 19, 299 ςς,) σύ, 71, 747 82, 92) 93) 98, τού, 
1Οθ. 110. 120, 121) 123) 1349) 144) τς8, 216, 242, 243,24. 546. (δῖ. 

Νῖς. Θεοῦ. α 247. καί με τὸν δᾶλόν σε (οΙηρ!. . καὶ ἐκ ἔγνων] 
καὶ δκ εἐγνω 98. χαὶ οὐκ ἔγνων τί ἐκεῖ] εἐδὲν ἔγνων ἐκεῖ Οεογρ. 
ἄλλο δὲ οὐκ ἔγνων ἐδέν δῖαν. Οὗἶτοσ. πείείο αἰἰμά. Μασ. τί ἐχεῖ] 
τὰ ἐκει 82, 93. τοβ. (ομρρὶ. ἐκεῖ.) -Ἐ τὸν ἀποςειλαι τὸν δελον τὰ 
βασιλεως Ιωαξ, καὶ τον δδλον σΒ, καὶ 8κ ἐγνὼν τι ἕχεῖ τς. 

. ΧΧΧ, ᾿Ἐπίρρεψον, ςηλώϑητι ὧδε] ταραςηϑι ὧδὲ το. τάρελϑὲ 
καὶ παραφησι ὡδὲ 82, 93) το8. (πΊρΡ|. 7 αη, εἰ Ια λΐε. Ψαὶσ. ςη- 
λώϑητι] τταραςηϑι 29, 44, 92, 93, 110,3243. 244.246.Ὺὸ΄ ςηλώϑητι 
ὧδε] καὶ ταραςηθι δὲ ΧΙ, ζ2, ςό, γ1, 74. τού, 120, 121) 123) 134} 
144, 1.8, 236, 242, 24ς. ΑΙά. (αἱ, Νὶς. ρῥγαανττ. καὶ σεοῦρ. καὶ 
ςϑι ὦδε 5ῖλν. ὧδε] δαδεῖ ἴῃ οδαιαῦς. πιΐποτε ΑἸοχ. α Ασγη). 1. 

Ατπι. Ἑά. καὶ ἐπεςράφη, καὶ ἔφη] καὶ ἀπεςραφη οπισὼ αὐτὰ ΧΙ, 
44, ζ2, γ4) τού, 120, 134» 1445 236, 242. (αἵ, Νίς. καὶ τσαρηλϑὲε 
καὶ ἐξὴ οπίσω αντα 19,.82) 93» τοβ. σοπηρ. ἐπεςράφη)] απεςραφὴ 
οπισὼ αὐτὰ 1190. καὶ ἔςη] οπισω αὐΐξ 29, τύ, γ1, 92,98. 1212 1ς8, 
243, 244, 24.5,) 246. καὶ ἐςηλωϑὴ ὅ4ᾳ. Αἰά, α Ατῃ). 1. ἔρη] ὁπί- 
σω ἕςη ϑἷαν. ᾿ 

ΧΧΧΊ. Καὶ ἰδὲ---τοαρεγένετο} καὶ προσῆλθεν ὁ Χεσὶ Ατπι. 1. 
Ατηι. Ἐά. ὁ Χασὶ] λο 44) 52) ς 3», 64, 74) 93, τού, το8, 120, 134, 
144, “36, 242. (ουρῖ. ΑἸά. (αϊ. ΝΊς. τσαρεγένετο ] οπισω ἀντου 
παρεγένετο 445) ς2., 74, τού, 120, 1345) 144,236, 242. Αἰά. (αι. Νῖς. 

ὀπίσω αὐτῷἘ ἦλθε ϑ|αν. σσαρεγένετο καὶ εἶπε] α 247. εἶπε] εἰ- 

πεν ο Χεσει 93, τοϑ. εἶπεν ὁ Χεσὶ Οοπιρὶ. Εὐαγγελισϑήτω] εὖ- 
αγγελιᾳ 10, 82, 93. 108. εναγγελισϑητι 44. -Ἑ Χαεσεὶ ΑἸεχ. εὐ- 
ἀγγελίαι Αττα. 1. Απῃ. Εά. ὃ κύριός μον] α με 985... ὁ κύριός 
μου ὁ βασιλεὺς} κυριε μὲ βασίλεὺ τ9, 82, 93» το8. τῷ κυρίῳ μου τῷ 
βασιλεῖ Απη. 1. Αττη. Εά. δῖαν. ὅτι ἔκρινέ σοι] οτι εδικασε σοι 
19) 82, 93. Οοπηρί. οτι ἐχϑικασε σοὶ τοϑ. α σοι δίαν. ΟἷἾτορ. ὅτι 
ἔκρινέ σοι Κύριος σήμερον] σημέρον οτι ἔκρινε σοι ἴζυριος 247. ὅτι ἐποί- 

ησέ σοι Κύριος δικαίωμα σήμερον Αττη. τ. Ατη). Εά. σήμερον] λ 29, 

44. τῶν ἐπεγειρομένων ἐπι σέ] τῶν ανϑερηκοτων σοι 10, 82, 03, 
τοϑ. Οοπιρὶ. οἷ ἐπηγείροντο ἐπὶ σέ Οόοτς. ἐπεγειρομένων] εἐγειρο- 
μένων τς8. ΑΙεχ. επεγείρομενον 242. 

ΧΧΧΙΙ. εἶπεν---Χασὶ] εἶπεν ἀντῳ ο βασιλεὺς 44. Εἰ εἰρήνη] 

κέν ΧΙ, 29, 44, 64) 71, 745 929 98, τού, 119, 120, 121, 134) 144) 

216, 242, 243, 244) 247. ΑἸά. μαδεῖ εἰ ἴπ οδᾶγαέξ, πλίποτε ΑἸεχ, 
Εἰ εἰρήνη---τῷ ᾿Αξεσσαλώμ.)) υγιαινεε το παιδάριον Αξεσσαλωμ, 19, 

χοϑ. Οοπιρὶ. ἢς, ρταπιο εἰ, 82, 93- εἰ -χαίρον ἦ τὸ παιδάριον 
᾿Αξεσολόμ, Ατπι. τ. ἔς, πιῆ ᾿Αξεσαλώμν Ατη). Εά. τῷ ταιδαρίῳ 
τῷ ᾿Αδεσσ.} Αβεσσ. τω τταιδαρ. 44- τῷ ταιδαρ. μου ᾿Αδεσ. 8ἰαν. 
Οἴἶτος. τῷ ᾿Αξεσσαλώμ] κα τω τοῦ, τς8, 2422. ὁ Χεσὶ!), ο 
29, 44, 64, 98, 24») 247. ΑΙεχ. Γ νοιντο]} γένοιτο 44) 247, γενη- 
ϑητω 93. ὡς τὸ] ὡς τῷ (Πς) 242. οἱ ἐχθροὶ] οι ἐχϑροι σε 246. 

τὸ κυρία με τῇ βασιλέως] τε βασιλέως τὰ κυριξ μα ύ4, 242. - ὅσοι] 
μσὰα 144. ὅσοι ἐπανέςησαν ἐπ᾿ αὐτὸν] οἱ ἐπαναςάντες ἐπ᾿ αὐτὸν 

Απῃ. 1. οἱ ἐπαναςάντες ἐπὶ σξ Ατῃ. ἘΔ. : ἐπανίρησαν) ἦσαν 

ἐπανεςήχκοτες τΉΘ. ὁ. ἐπ' αὐτὸν] σοι 19, 82, 93. 108. “Οσοπρὶ. αὐγω 

ςς. εἰς αὐον 247. α Οεογρ.. ἐπ᾿ αὐτὸν εἰς κακά] εἰς αὐὖον κακὰ 

44. - εἰς κακά] εἰς καχον 98. εἰς κακίαν Αττη. τ. Αγῃ. Εά, ἐν 

κακίω δῖαν. . 
ΧΧΧΙΠ. ἐταράχθη] ἐδάκρυσεν το, 82, 93, τοΒ. ΟΟΠηΡΙ. διετα- 

ραχϑη 123. τῆς τύλη;] ὃ ἣν ἐπὶ τῆς τύλης Οεοτρ. ἤο, ἤπε ἣν, 

8αν. Μοίᾳ. τῆς αὐλῆς ϑ8ῖαν. Οὗτος. καὶ ἔκλαυσε] - τοικρῶς 
περὶ ᾿Αξεσολόμ, ϑῖαν. Οἰἶτορς. ἔκλαυσε" καὶ ὅτως εἶπεν] ἐκλαυσε 
καὶ εἰπὲν 44. ἅτως εἶπεν] ταδὲ εἰπεν 16. 82, 93) τοΒ. Ἑοπτρί. ἐν 
τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν] ἐν τω κλαιεῖν αὖον 19, 20, ς2, ς6, 64. γ1, 74, 
82, 92, 9ο3,) 98, τού, τοϑ, 120, 121) 123) 132) 144) τς8, 216, 242, 

243, 244, 446. (οπιρὶ. ΑΙά. (τ, Νίς. ὥς, πἢ αὐτῷ, Ατην. 1. Ατπι. 
Ἑά. κ 44. ἐν τῷ κλέειν (Π0) αὐτὸν 54.ς- ὅτε ἐπορεύετο Οεοτρ. ἐν 

τῷ κλαυθμῷ αὐτῇ αν. Οἴἶτοσ. ὅτε ἔκλαυσε -8[ν. Μοίᾳ. . - Υἱέ 
μου ᾿Αξεσσαλὼμ, υἱέ μου] υἱε μα νιε μου Αδεσσαλωμ 11. τεχνὸν ἐμὸν 
Αδεσσαλωμ 93. αὖτε μα ἔδουπά. 121, 216, 244, 24). Υἱέ μου 
᾽ΑἌδεσσ. υἱέ με, υἱέ με ᾽Αξεσσ.]} τέκνον ἐμον᾿Αδεσ. Αξεσ. τεχνον ἐμὸν 
19, 82. Απη. Εά4. ὥς, ἤπε ἐμὸν ῥΐοζε, 108. τέκνον ἐμὸν ᾿Αξεσ. 
τέκνον ἐμὸν τέκνον ἐμὸν ̓ Αδεσ. τέκνον Οοτηρί. Μίας πισες Αδεβίαίοη, 3- 
ἡΐμς σισς Αεδαίοι: Αἰηδτ. τῶκνον μου ᾽Αδεσ. τέκνον μου Ατ". 1- 

υἱέ με, υἱέ μα ᾿Λξεσσαλώμ)] μαδεῖ ἴῃ ομιαγαξξ. τηΐπογε ΑἸεχ. υἱέ με 

᾽Αξεσσ. 25] α 44, 71. 24ς. Αἴδδῃ. ἷ. 937. τέκνον ἐμὸν Αξεσ, 93. 
αὕιε μου 3242. τίς δώη---αντὶ σὰ] τις δωσει μοι ϑιαναῖον ἀντι σε 
19, 82, 93. (πη ]. (Ἰγυίοίς, 1. 216. ἴχ. 735. ὥς, ἤπε μοι, 1το8. ἢς, 

ἡἰῇ δῴη, ΟὨγγίοί,. ν. 71. ψαῖς αἱαόϊἐ ναὶ τπουίθηι 2γο [6 Απιδτ. τίς 

μοι δῴη τὸν ϑαναῖον ἀντὶ σξ ϑἷαν. ἐγὼ εἰντὶ σᾷ} αὶ το, 85, 93») 1ο8. 

Οοπιρὶ. Αἰεχ. ᾽Ἄξεσσ. υἱέ μα, υἱξ μ5} νιε μου υἱε μοὺ νιε μου 24ς. 
υἱε μὲ τδηϊη] 247. Αδεσ. τέκνον με, τέκνον μὲ ᾿Αδεσ. Ατπν. τ. Ατη]. 
ἙάΔ. νἱέμε ἢπ1.} α το, 71, 82) 93, τοϑ. ΟΒτγγίοίς. ἱ. 216, υἱε μα 
Αδεσ. υἱὲ μου 64, τ19. ΑἸά, -Ἐ υἱέ μου ᾽'Λδεσ. Οεογρ. δ[αν. 

Ι. Καὶ ἀνηγγέλη] ἀνηγγελη δὲ44. ἀνηγγέλη] απηγγελη ΧΙ, 
τό, γ1) 74, τού, 110, 120, 1347 144) 1ς8, 436, 343,24, 226. ἃ»- 
ἡγίειλαν τ0, 82, 93» 108. (ὐοπιρ!. δ᾽αν. απηγγέλέι 242. ανηγίειλε 

247. λέγονες] λεγοίων 247. ἐπὶ ᾿Αξεσσ.] περι Αξεσ. ΧΙ, γ1, 
98, 110, 123) 158, 243,24090246. 5ἷλν.. νπερ Αδεσ. 19, 82, 93, 108. 

Οοπιρὶ. ἐπὶ τὸν Αξεσ. 44. 
11. ἢἡα σωτηρία] κα 93.- εἰς πένϑος) κα 92. ὡς τενϑος 121. 

παντὶ τῷ λαῷ] τοαντὶ τῷ ςρατῷ Απη. 1. Απη. Ἐάὰ, ὅτι ἤκασεν] 

ἥκεσε δὲ Οεοτς. ἤκεσε γὼρ δῖαν. ὁ λαὸς] ὁ ςρατὸς (ῆς ροξεα) 
Ἀπ. τ. Απῃ. Εά. λέγων] λεγονζων ΧΙ, 19, 29, 44, ς2, ςξ) 64, 
719 74) 82) 929 93, 98) τού, 108, 1190) 120, 121) 123) 1345 1445γ148, 

236, 242, 243, 2445) 24ς. Οοτηρὶ.- ΑἸά. (δῖ, Νὶς. λέγουσι Αττη. 1. 
Ατπι. Εά. ὅτι εἶπε Οδοῦσ. φωνῆς λεγάσης ϑίαν. Οὗτορ. ὅτι λυ- 
πεται] κοτι τι9θ. λυπεῖται) οδυναται 19, 82, 93, 1το8, ἐλυπήϑη 
Αστιν. 1. πῃ. ἙἘά. ἐπὶ τῷ υἱῷ] τερι τὰ υὴς 19, 82, 93), 108. 
Οοπιρί. 8ϊ8ν. εν τω νι 2465. ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτῷὝ,. 44. αὐτ] 
αὐτῷ ΑἸεχ. : 

1. Καὶ διεκλέπ]ετο] καὶ υπεξελλέτο 19, 82, 93, 108. καὶ δἔιε- 

ἔλεπετο γι. και διεκλέπετο (Π0) 119. καὶ εἐχλεπΊετο 247. ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] -Ἐ λεγονΐων 44. τῷ εἰσελθεῖν] α τὰ ΧΙ, 29, 44) ς6, 

γᾷ, ο8, τού, 120, 121) 1347) 144, 1ς8, 236, 242, 244,)24ς. (αῖ. ΝΊς, 

ἐσελϑὼν ϑίλν. Οἶτοζξ. εἰς τὴν τόλιν] εἰς τὴν ταρεμθολην 82, 
- 

“΄΄᾿ 

ΨῃΨ͵Ι ζ. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

μοῖς σου. 

ΚΕΦ, ΧΙΧ, 
φεύγειν. ἐν τῷ πολέμῳ. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἔχρυψε τὸ πρόσωπον αὐτϑ' χαὶ ἔκραξεν ; βασιλεὺς Ὁ 

φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, Ὑἱε μου ᾿Αδεσσαλὼμ, ᾿Αξεσσαλὼμ υἱέ μου. Καὶ εἰσηλϑεν ᾿Ιωὰξ᾽ πρὸς ς. 

τὸν βασιλέα εἰς τὸν οἶκον, χαὶ εἶπε, Κατήσχυνας σήμερον τὰ πρόσωπα πάντων τῶν δόλων σου 

τῶν ἐξαιραμένων σε σήμερον, χαὶ τὴν ψυχὴν τῶν υἱῶν σξ, καὶ “ὦ Μυγατέρων σου, καὶ τὴν ψυ- 

χὴν τῶν γυναιχὼν σοῦ, καὶ τῶν παλλαχῶν σβ, Ὑ8 ἀγαπᾷν τῆς μισδντάς σε, χαὶ μισεῖν τοὺς 

ἀγαπῶντάς σε" χαὶϊ ἀνήγίαλας σήμερον, ὅτι οὐχ εἰσὶν οἱ ἄρχοντές σου, ὁδὲ παῖδες" ὅτι ἔγνωκα 

σήμερον, ὅτι εἰ ᾿Αξεσσαλὼμ ἔζη, πάντες ἡμεῖς σήμερον νεχροὶ, ὅτι τότε τὸ εὐϑὲς ἣν ἐν ὀφϑαλ.-- 
Ν φΦ Σ᾽ ἊΩ ’΄ ρο Ἂ" 9 

Καὶ νῦν ἀναςὰς ἔξελθε χαὶ λάλησον εἰς τὴν καρδίαν τῶν δόλων σϑ, ὅτι ἐν Κυρίῳ 

ὥ ὅτι εἰ μὴ ἐχπορεύση σήμερδ), εἰ αὐλισϑήσεϊαι ἀνὴρ μετὰ σδ τὴν γύχτα ταύτην" χαὶ ἐπί ὥμοσα, ὅτι εἰ μὴ ἐχπορεύση ἰσήμερον, εἰ αὐλισϑῆσε ἣρ μ ὴ ταύτην". χαὶ ἐπί- 

γνωϑι σεχυτῷ,γχκαὶ κακόν σοι τῶτο ὑπὲρ πσᾶν τὸ κακὸν τὸ ἐπελϑόν σοι! ἐκ γεότητός σου ἕως τοῦ 
ἰδὲ Ξ Ν., 9) ᾿ . Ν ΝΟ... 942 : 3 ρ᾽ ΄ : “ " ξ ἐψ » Ζ Ρ: 

γῦν. Καὶ ἀνέςη ὃ βασιλεὺς χαὶ ἐχάϑισεν ἐν τῇ πύλη" χαὶ σὰς ὁ λαὸς ἀνήγ[ειλαν, λέγοντες, 

διακλέγϊεται] νπερελλετο 19, το8. διαδλεπεται 71. υποςελλετα! 

85, 93. διακλεπεται 134. οἱ αἰσχυνόμενοι] ο αἰσχυνομενος 11]. 

Ἀπ. τ. Ἄγ. Ἐα. κα ον 74) 247. οἱ αἰσχυνόμενοι ὅτε. αἀ ἤη. 

ςο11.} ο ητίημενος καὶ ἡτιμωώμενος ἐν τ ἥμερα ἐκεινὴ ἐν τὴ φυγὴ αὐτῶν 

19. ἢς, οπι ο ἐν τῇ πμεβῶ ἐκεινὴ ἕν» 82. 0 ητίημενος καὶ ἡτημωμένος 

([0) εν τὴ φυγὴ αὐῆων 93. ο ητίομενος και ητημωμενος ἐν τὴ φυγὴ αὖ- 

τῶν τοβ. ἐν τῷ αὐτὰς φεύγειν] ἐν τ φεύγειν αὐτὰς 123) 247. 
Οοιορί. ἔς, πἰΗ φυγεῖν, ΑΙεκ. ὅταν φεύγῃ Απη. 1. Απῃ. Εα. 
φεύγειν] φυγεῖν 1 ς8, 246. ἐν τῷ τοολέμῳ] ,, τῳ ς6. ΑΙεχ. ἐκ τῷ 

“πολέμου ΑἸά. Αττη. 1. Απη. Ἐά. 5]αν. Οὗτος. ἀπὸ τοὺ πολέμου 
Οεοτρ. ᾿ 

ΙΝ. ὁ βασιλεὺς 11͵, 246.-ΨἩἪ ἔκρυψε] περικεκαλυπΊε το. πᾶρε- 
χαλυπῖε 82, 93. 1το8. ΟΟγρΡ]. εἐπέχρυψε 123. Αἰεκ. τὸ πρόσωπον] 
α τὸ Αἰεκ. αὐτα] αὐτῷ ΑΙεχ, ἔκραξεν] ανεξοα το, 82, 93. 1οϑ8. 
Οοπιρὶ. κχλαυϑμὸν ἦρεν Ασίῃ. 1. Αση Ἑἀὰ. ὁ βασιλεὺς 257] αὶ 199 

715 82,935 1οβ, 247. ΟΟπιρ]. Αττα. 1. Ασπι. 4. ὁ βασιλεὺς ω"-- 
λέγων] κα οὐπὶ ἱπιεγηγοά. 44. ὁ βασιλεὺς φωνῇ μεγάλῃ] ἐν φωνὴ με- 
γάληο βασιλεὺς 121. μ 

110) 1205) 123») 134» 144) 242) 244.) 24ς. ΑἸά. Αγῃγ. 1. ἄστη, Εά. 

Ῥιξυηϊ. ἰάθη) ἰηῖεῦ Ὡποὺ8 ΑἸθχ. α μεγαλῃ 247. Υἱὲ μου τ} 

 νιε μου 98. υἱ ν]ἀεζυγ. Υἱέ με τ᾿ τουΐξ με 29} υἱὲ μου Αδεσ- 

σάλωμ, υἱε μου, νιε μὸυ ΧΙ, 71, 121. τέκνον ἐμὸν ᾿Αξεσαλῶμ, ᾿Αδε- 
σαλὼμ, τέκνον ἐμὸν, τέκνον μόν. ΟοτρΙ. Υἱέ μου Ὀ15] τέκνον ἐμοον 
19, 82) 93. 108. Ατηι. 1. Αὐγη. Εά. ᾿Αδεσσαλὼμ, 25] αὶ 44, 64, 
436, 242, 246, 247. βαθεῖ 'π σπιδγαές. πιίποσε ΑἸεχ. ὀ υἱέ μου] υἱε 
μου, υἱὲ μου 2435 244. ΑἸεχ. 

ν. Ἰωδδ] ργαιοῖτ, ὁ Οομρὶ. εἰς τὸν οἶκον] ἘΞ αὐτὰ 24ς. 
Κατήσχυνας)} -- σὺ 93, τοϑ. ΟοπρΙ. κατισχυνᾶς 134. τὰ 

πρόσωπα] το προσωπον 1], ςς, τό, 82, 93») 119, 1ς8, 246, 247. ΑἸεχ. 
ϑίαν. Οἷἶτορ.: τυάντων] αὶ 19. 44. 82, 93» 121. τῶν δόλων σου] 
τῶν τοαιδὼν σου το, 825 93, 1ο8. (οπηρὶ. τῶν ἐξαιρεμένων] τῶν εξ- 

αἰρόντων 247. ΑΙεχ. σὲ ἐξείλοντο Αττα. τ. Αγηι. Ἐά. ἐξαιραμένων 
σῈ] ἐξαιραμενων τὴν ψυχὴν σου ΧΙ, τό, γ1, 92, 98, 119, 121) 243, 
244, 246. ἔο, ἤπε τὴν» 44) 529 74γ τού, 120, 134.» 1445 18, 236, 

242. διασωσαντων τὴν ψυχῆν σε 19, 82, 93) 1οβ. Οοπιρί. τῶν εξε- 
ρεμενων τὴν ψυχὴν σε 24ς. τῶν ἐξαιρεμένων τὴν ψυχήν σον ἀπὸ τοῦ 
ϑανάτε 8ϊαν. Οὗτορ. σήμερον 25] κα 71. ῥγαπητ καὶ ΑΙά. καὶ 
τὴν ψυχὴν 12] α τὴν 236, 242. καὶ τὰς ψυχὰς (ἢς ἱπῆα) Αττῃ. 1. 

Απῇ. Ἐά. Οεογρ. δῖαν. Οὗἶτορ. τὴν ψυχὴν 29] α τὴν 64, γ4, τού, 
134) 1445) 1:8, 242. ΑἸεχ. λα 71. καὶ τῶν 22] καὶ τὴν ψυχὴν τῶν 

939 108, 247. Οοτρὶ. καὶ ψυχὴν τῶν ΑΙεχ. παλλακῶν] παλλα- 

κιδὼν ςς. παλλαχῶν σΒ] -"- και τῶν Μψυγατερων αὐΐων 93. παλα- 
κῶν 242. - πασῶν ϑιαν. Οἰἶτορ. 

ΝΙ. ΤΣ ἀγαπᾷν] και ἀγαπαν 144. ἀγαπῶας] αγαποίϊας 245. 

καὶ ἀνήγ[ειλας] οτι ἀπηγίειλας το, ς2, τό, 71, 745 829 92,98, τού, 119, 

120, 134»,144,)1ς8, 2326, 242,43, 24ς. (δῖ. Νο. οτι απηγίελκας 82, 

93. Οοπιρὶ. οτι ανηγγείλας τοϑ. ἀνήγίειλας γὰρ 8ϊαν. Οἴτορ. 
ἀνηγίειλας} απηγίειλας ΧΙ,121,123)244. ὅτι ἐκ εἰσὶν---δὲ παῖδες] 
ὅτι καὶ λυγίζῃ τὰς ἄρχοντάς σᾷ καὶ καὶ τὸς παῖδας Ατηγ. τ. ἧς, οὐπὶ ὅτι 

Ρίὸ οὐ ῥγΐπιο, Απῃ. Ἐά. εἰσὶν οἱ ἄρχοντές σου] εἰσι σοι ἄρχοντες 

ΧΙ, 93» 121) 123. ΟΟμΊΡΪ. δ᾽αν. εἰσι σου ἀρχοντες 44. 745) 925 τοῦ, 

120, 134) 1445) 236, 242. εἰσι σοι σήμερον ἄρχοντες ς6, τοϑ, 246. 

εισι σοι σήμερον δὲ ἀρχοντες 82. α σξᾷ 110,24. λοι 1ς8. εἰσίσεσιν 

ἄρχοντες (πιεηά.) (αι. Νίς. ὅτι ἔγνωκα---γεκροὶ] οτι οἶδας οτι Αξεσ- 
σαλωμ, οε ἐζη σήμερον παῦἷες ὧν ἡμεῖς απεϑανωμεν το. ἢς, ηἰῆ ἀπεϑα- 
γομέν, 1οΒ. οτι οἰδὰς οτι εἰ Αδεσσαλωμ, εζη σήμερον τσᾶντες αν ἡμεῖς 

ἀπιϑάνομεν 82. ὥς, οὐπὶ ζη ρῖο εζη, 93. ὅτι οἶδα ὅτι ᾿Αβεσαλὼμ εἰ 

φωνῇ μεγάλῃ} ργατηϊτῖ. ἐν ςό, 71, 745 τού," 

ἔζη σήμερον καὶ πάντες ὧν ἡμεῖς ἀπεθάνομεν ΟοπηρΪ. ὅτι ἔγνωκα 

σήμερον) καὶ ἀκριδώσας ἔγνωκα σήμερον Αττῃ. 1. Ατπι. Εά. ἀλλ᾽ 
ἔγνωχα σήμερον Οεογρ. 8[αν. ἔγνωχα] εγνωχας ςς, 64) 121, 123. 
ΑΙὰ, (ῖ. ΝΊς. εγνωχαν 246. ὅτι εἰ ̓ Αδεσσ.} α οτι οβ, 246, 247. 
λές 158. οτι ο Αδεσ. 242. τᾶντες ἡμεῖς} ῥταιηϊτῖ. χαὶ ΧΙ, 20, 
445) ςξ5) 56, 64, 71, 74γ92, τού, 119, 120, 121) 123, 134) 144. 18, 

236, 545, 243. 244,34ς. ΑἸά, (ατ. Νίο. τότε ἡμεῖς ττάντες Οεογρ. 
σήμερον νεκροὶ} ΤΙ. 247. ΑΙεχ. νεκροὶ εἴημεν ΑΥΠΊ. 1. Αγπη. Ε4, ἔς, 
ῬΓΘΤΑΠΟ σήμερον, δ’ιαν. ὅτι τότε ὅζς. δὴ ἢη, (οπ).}] οτι εκεινος 
ἥρεσκεν ἐνωπιον σου 10, 82, 93ν 1το8, ὅτι τότε ἤρεσκεν ἐνώπιόν σου 
Οομηρὶ. καὶ τῶᾶτο ἦν σοι τὸ εὐϑὲς Ατπι. τ. Ατπγ. Εά. τότε τὸ εὐϑὲς] 
τουτο εὐϑὲς ΧΙ, 20, 44, 2, ςς, κύ, 64) 71, 745 929 98, τού, 119, 120, 

121, 123.) 134) 144. 236, 242, 243,) 24ς. ΑἸά. (αἴ. ΝΊς. τότε τὸ 
εὐθὲς ἦν] τατο ἦν εὐϑὲς τς8. ττο τὸ εὐϑές ἐς! ϑ8ἷαν. Οἶἶτγορ. τότε τὸ 
εὐθὲς εἴη δῖαν. Μοίᾳ. 

Ν]1. Καὶ νῦν ἀναςἃς] -- σημερον ττο. ἀναςῶς ἔξελϑε] ανα- 
ςηϑι 19, 82) 93, 108. ΟοπΊρΙ. εἰς τὴν καρδίαν] εἰς τας καρδιας 
ΧΙ, 721, )4γ.929) 10ύς 110, 120, 121) 123) 124) 144.) 2326, 242. ΑἸ]ά, 

Οδι. Νίο. δ8᾽αν. ἐπὶ τὴν καρδιαν 82, 93, τοϑ. Οουηρί. τῶν δόλων 
σου] τῶν τσαιδὼν σξ 93) τοϑ. Οοπιρί. ὅτι ἕν Κυρίῳ ὥμοσα] οτι 
καΐα τὰ κυριε ὡμωμοόκασιν 19. ἔς, πἰἢ ομωμοκασιν, 82, τοβ. Οομρὶ, 
οτι κατὰ τὴν χυριον ομωμοκᾶσιν 93. οτι ἐν Κυριω ὠμοσᾶν 24ς. φμίὰ 
“]ε γεγαυεγκπε... Μεῖ, 1λϊ. εχ Μ5. Οοσρ. 3. ὅτι εἰ μὴ] ἔπει εἰ μὴ 
121. λεὶ 242. εἰ οὐκ Ατῃι. 1. Ατπτῃ. ἙἘά. ὅτι εἰ μὴ---7νύκτα ταύ- 
ΤῊΝ] οτὶ εἰ μὴ ἐξελϑης εἰς ἀπανΐησιν τε λὰξ οὐ μη μείνοι, ἢ υπνωση τις 
μέα σου τὴν νυκτὰ ταύϊην το.. ἔς, οὐπὶ σὺ εζελευση ρτὸ εξελϑης, εἴ 
μένη ἢ ὑπνώσει ΡΙῸ μεῖνοι ἢ ὑπνωσὴ, τιοΒ. οτι εἰ μὴ σὺ εξελευσὴ εἰς 
απαϑϊησιν τὰ λαξ, εἰ ὑπνωσει τις μετὰ σοὺ τὴν νυχτῶ ταὐϊην 82, ἔς, 
πἰῇ εξελευσει, 93. εἰ μὴ ἐχπορεύσῃ] εἰ μὴ τορευσῃ 71. εἰ μὴ σὺ 
ἐξελεύσῃ Οοαηρί. εἰ αὐλισϑήσεται] οὐ μὴ μείνη (ὐοπιρί. εἰ μένῃ 
Απῃ. 1. ᾿Αττη. Εἀ. οὐκ αὐλισϑήσεται Οεοτρ. δίαν. Οἷἶτορ. οὐ ςἤ- 
σεται 8ἷαν. Μοΐς. ἀνὴρ μετὰ σ5] τίς μετὰ σε Οοιπρὶ. μετὰ σξ 
ἀνὴρ ΑΙεχ. πρὸς σε ἀνὴρ εἷς Ατπι. τ. Αταν, Εά, μήτε εἷς ἀνὴρ μετὰ 
σου Οεοζρ. εἰ ἥς ρῥγορετπιοά, 5141ν. μετῶ σᾷ] μετ᾽ αὐῖε 44. τὴν 

΄ “ὍΦ 

νύχτα ταύτην] τῇ νυκτι ταὐϊη 247. ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ϑίᾶν. καὶ 
, ᾽ " 

ἐπίγνωθ!] καὶ εἶπεν ἐπίγνωθι 10, τοϑ. χαὶ ἐπιγνώοι (ῃ0) 24ζ. ἐπί- 
γνωσι σεαυτῷ} ἐπιγνωσθεις εαυτὼ ςξ. σεαυτῷ] τατὸ σαντὼ 10. 
Οὐρὶ. τὸτοὸ σεαυτῷ 82, 93, 1τοϑ. σεαυον οϑ, 242, 243. Ρταρπη. 
ἐν Απη. 1. ἅπῃ. Ἐά. Οθογσ. ϑίαν. καὶ κακόν σοι] οτι κᾶκον σοι 

ΧΙ, 44) 52, ςό, 64, 71, 74) 92, 98, τοῦ, 119, 120, 123») 134) 158, 
236, 243,9 244) 24:5) 246. Αἰά. (αι. ΝΙς. Ατπη. τ. Ασπ. Εἀά. ϑἴαν. 

οτι χεῖρον σοι 109, 82, 937) 1ο8. (Οπρ]. κακόν σοι τξτο] πιαΐωπι εἰδὶ 
ἄος ϑγύ. Βατ- Ἠδῦτ. τὸ κακὸν ἔςαι ἐπὶ τὴν κεφαλήν σὰ Θεογρ. τᾶς 
τὸ] ἐᾶι τῦτο 10, 82. 93. ΟΟμΡΙ. Αὐπι. 1. Ασπη. ἙἘά. ἐςὶ τᾶτο 8[αν. 
ὑπὲρ---ἐπελϑόν σοι] εκ παύων των κακων τῶν ἐπεληλυϑότων σοι 10, 108. 
ἔς, οὔπ) ἐπὶ σε ρΙῸ σοι, 82. Οσπιρὶ. ἐκ τυαϑΐων ταυτων των καχὼν τῶν 
ἐπεληλυϑότων ἐπὶ σε93.. ὑπὲρ τᾶν τὸ κακὸν] κα ταν 44. κα τὸ 242. 
ὑπὶρ σάντα τὰ κακὼ ΑΥτῃ. τ. Ατηι. ΕΔ. δίαν. Μοίᾳ. ργωγηϊτ. ὃ κα- 
κὸν ἔξιν Οδοῦρ. τὸ ἐπελϑόν σοι] α σοι 44) 74, τού, 120, 1342 144» 
36,242. τὸ ἐπελθών σοι 2Ζ4ς. τὸ ὑπελϑὸν σοι 446. ἃ ἐπῆλϑον ἐπὶ 
σὲ Ατηγ. τ. Ατπι. Εά, 5᾽αν. Μοίᾳ. ὃ ἦλθεν ἐπὶ σὲ Θεοτρ. ὃ ἐπΉλϑεν 
51αν. Οὗτορ.0 ἕως τῷ νῦν] ῥγαθπλϊττ. καὶ 19, 82, 93, 108. 

ΨΙἼΠ. καὶ ἐκάϑισεν) καὶ εκαϑησεν 74. ἐν τῇ πύλῃ τ] ἐπι τῆς 
σσυλὴς 82, 93») 1ο8. Οὐομηρὶ.. ἐν τῷ παλατίῳ ἐν πύλαις 51αν. Οἴἶορ. 

παρὸ τῇ τούλῃ ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ τᾶς ὁ λαὺς---τῇ τύλῃ 29] α οἰπὶ 
Ἰηϊεγγηεά, ς 2) 745) 929, (τοῦ. {εἀ πθείυγ ἴῃ πλαγρ. 4Ὁ 4]. πι. ἥς ᾿.ἷ εἴ 

“πη ρορμὶο πηπεισίμσε οἱ φκοά γεχ  δρε ἐπ ροτία.) τ2ο, 244) 144, 330, 

, ι 

υεκα,. ὃ 



ἃ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

1δδ ὁ βασιλεὺς χάϑηται ἐν τῇ πύλη" χαὶ εἰσηλϑε τᾶς ὃ λαὸς χατὰ τρσυτον τῷ βασιλέως ἐπὶ 

9. τὴν πσύλην ")καὶ Ἰσραὴλ ἔφυγεν ἄγνὴρ εἰς τὰ σχηνώματα αὐτᾶ. 

11. 

12. 

13. 

14. 

͵ 

Καὶ ἣν σ᾿σάς ὃ λαὸς χρινόμενος 

ἐν “π᾿4ἀσαις φυλαῖς, Ἰσραὴλ, λέγοντες, Ὁ βασιλεὺς. Δαυὶδ, ἐ ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἀπὸ ππτιάντων τῶν ἐχ- 

ϑ ρῶν ἡμῶν, χαὶ αὐτὸς ἐξείλετο ἡ ἡμᾶς ἐχ χειρὸς ἀλλοφύλων. καὶ γῦν πέφευγεν ἀπὸ τῆς γῆς, αὶ 

10. ἀπὸ τῆς βασιλείας αὐτϑιγχαὶ ἀπὸ ᾿Αδεσσαλώμ. Καὶ ᾿Αδεσσαλὼμ, ὃ ΟΥ ἐχρίσαμεν ἐφ᾽ ἡμῶν, ἀπέ- 

᾿ϑχνὲν ὁ ἐν τῷ πολέμῳ" χαὶ γὺν ἱνατί ὑμεῖς χωφεύετε τῇ ἐπιςρέψαι τὸν βασιλέα; ψαὶ τὸ ῥῆμα 

παντὸς Ἰσραὴλ ἦλϑε πρὸς τὸν βασιλέα. ἡ Καὶ ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ ἀπέςειλε πτρὸς Σαδὼχ καὶ 

πρὸς ἌΡΙαΣ δ; τὰς ἱερεῖς, λέγων, Λαλήσατε πρὸς τοὺς τρεσθυτέρας ᾿Ιόδα, λέγοντες, Ἱνατί γί- 

γεσϑε ἔσχατοι τῇ ἐπιςρέψαι τὸν βασιλέα εἰς τὸν οἶχον αὐτῷ . χαὶ λόγος παντὸς ᾿Ισραὴλ ἦλθε 
Ν Ν ᾽ 9 ΝΝ "- 9 ᾿Ὁ 

πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὸν οἶχον αὖτ. 
3 ΄ ς ρ 9 {Ὁ Ν ΄ ε νὸ ε ΄ 

Αδελφοί μου ὑμεῖς, ὁςὰ με χαὶ σάρκες μου ὑμεῖς" ἱνατί 

γίνεσθε ἔσχατοι τϑ ἐπιςρέψαι τὸν βασιλέα (εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ ς᾽ Καὶ τῷ ᾿Αμεσσαὶ ἐρεῖτε, Οὐχὶ 
52. ρ Ν ΄ ΄ ν κ᾿ ΄ ΄ ς Ἀν κρτ τὰςτ ν ' ΄ Ὁ ΝΟ Ψ, ὁς8ν μὲ χαὶ σάρξ μου σύ: χαὶ γὺν τἄδε ποιήσαι μοι ὁ Θεὸς, “καὶ τάδε ποροσϑείη, εἰ μὴ ἄρχων 

΄ ν. 959 9. ν᾿» 4 ΄ς ο. “{ δ Ν9 ΄ Ν» Ν ’ Ν » ,᾿, 

δυνάμεως ἔσῃ ἐνώπιον ἐμξ σάσας τὰς ἡμέρας ἀντὶ Ιωάδ. Καὶ ἔχλινε τὴν χαρδίαν ππαντὸς ἀνδρὸς 

242, 24). καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀνήγίειλαν] και απηγἴελει τᾶντι τὼ 
λαὼ 19. ὥς, πἰῇ απηγγελη, 82, 93, τοϑ. (οιηρί. καὶ ἀνήγ[ειλαν 
τῶτο τοαντὶ τῷ λαῷ δῖαν. Οἴἶτορ. ἔς, αδίχυε ττο, ϑῖαν. Μοΐᾳ. εἰ 
ογιμὶ ρορμῖο πμπιίαίμπ εβ Μασ. ἀνήγ[ειλαν) ἀπηγίειλαν ις8. λέ- 
γοντες] λεγούων τ0, 82, 93. 1το8. ΟΟπιρ. καάϑηται] κεκαϑίκεν 82, 
93. κεχαϑηχεν τοϑ. ἕν τῇ τ'ύλῃ 2] ἐπὶ τὴν τουλὴν 82, 93,» τοϑ. 

Οομρὶ. παρὰ τῇ τούλῃ Απη. 1. Αγηι. Ἐά. καὶ εἰσῆλθε! καὶ 
τοαρεγενετο 10, 82) 93,) 108. (οπιρὶ. κα καὶ Οεογρ. κατὰ τρόσ- 
ὡπον] ἐνωπιοὸν 82, 93, τοϑ. ΟΟμηρῖ. ἐπὶ τὴν πύλην] 11, ΧΙ, 29, ςς» 
ξό,γι, 98,᾽121)1 58,243, 244) 24ς, 246,247. ΟΟμρὶ. Αἰεχ. Αση. τ. 

Ἄπῃη. ΕάΦ. εἰς τὴν τυλὴν 1232. (αἵ. Νὶς. εἰς τὴν σσολιν 236, 242. 

πρὸ τῆς τύλης Οεογρ. δῖλν. καὶ Ἰσραὴλ] ο δὲ Ισραηλ 85, 93, 
χοϑ. Οοπιρί. καὶ τας ἀνὴρ Ἰσραὴλ 246. καὶ πάντες ᾿Ισραηλῖται 
Οεογρ. καὶ ἄνδρες Ἰσραὴλ ϑίαν. Οὗτος. ἄνδρες δὲ Ἰσραὴλ 8ϊΑν. 
ἹΜοίᾳ. ἔφυγεν] ἔφυγον ΘΟ οτρ. 81Ἃν. ἀνὴρ] ἑκαςος 10, 82, 93) 

τοϑ. Οομρὶ. Ὁ ἕκαςος Αττη. σ. Ασπὶ. Ἐά. εἰς τὸ σκηνώματα) 

ἑις τὸ σκηνωμαὰ ΧΙ, το, 29, 64) 721,93) 1οϑ, 119) 1237 18, 24,3» 2.4.4» 

24ς. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αππη. τ. Αστῃ. ἘΔ. εἰς τὰς ὠγρὰὲς 5δῖαν. αὐτΆ] 
αὐτῷ ΑἸεχ. αὐτῶν Οεοτγρ. δίαν. 
ΙΧ, Καὶ ἤν---κρινόμενος] καὶ ττᾶς ὁ λαὸς διεκρίνετο Ατπι. τ. ΑΥτη. 
Ἑά. καὶ ἐκρίνετο (εεγιαδα!) πᾶς ὁ λαὸς Οεογς. 8[αν. Μοίᾳ. ἔς, 
δϑίαιε καὶ, ϑῖαν. Οἴτοσ. οπιπὶς φμοφιε ρορεις εεγ!αὐαὶ Νυϊς. χρι- 

νόμενος} διακρινομενος ΧΙ, 29, 44γ) 55, 56, 64) 71) 74ν 9259 98, τοῦ, 
110, 120, 1219) 123) 134) 144) 1.8, 236, 242, 2439 244. (πρὶ. ΑἸά. 

(Ὧι. Νίς. γογγυζοι]ες το, 82, 93, 1ο8. διακρινωμενος 24. ἐν 
πάσαις φυλαῖς] εν πάσαις ταις φυλαις 445) 93. (πρὶ. φυλαῖς] 
φυλλαις 242. Ἐἔῤῥύσατο] ἐξηρηται 19, 82, 937) 1ο8. Οομηρ. ἐῤῥύ- 
σατο ἡμᾶς] Ἔ ἐκ χεῖρος 11]. ἀπὸ ταντων] Α παΐων ΧΙ]. εκ χεῖ- 

ρος πανΐων 19, 82) 93. 1ο8. (οπηρὶ. 

πανΐων τς 8. εκ χειρὸς απαΐων 247. ἐκ χειρὸς [ἀπὸ] ττάντων ΑἸεχ. 
ἐχϑρῶν ἡμῶν} α ἡμῶν Οεογρ. ἐξείλετο] ἐρρυσαῖο 19, 82, 93) 108, 
121. Οὐρὶ. Αἰεχ. εξειλαῖο 29,.ςό, 119. 158, 244) 24ς-,2446. ἐκ 
«ειρὸς ἀλλοφύλων] εκ των αλλ λων ό4. εκ παύων των αλλοφυλων 
1ς8. ὠλλοφύλων} Ργαεπλι. τῶν 935) 1ο8. Οοτηρ. ἀπὸ τῆς γῆς 
καὶ] 242. καὶ ἀπὸ τ" --Αδεσσαλώμ] καὶ οὐπὶ ἱπτεγπηεά, Οοπιρὶ. 
βασιλείας αὐτῷ α αὐΐε 1:8. βασιλείας αὐτῇΣ ΑΙεχ. καὶ ὀπὸ 
᾿Αξεσσαλώμ] α ΧΙ, 44) 52, ςς» ςό, 71, 74) 92) 98, τού, 119, 120, 
121) 134) 144) 158, 242, 2435} 2445. 246. λ απὸ 29, 236. 

64. 935) 247. Αἰεχ. Απῇ. Ἐά. , καὶ απὸ 24ς. 

ΑΙά. 

Χ. Καὶ ᾿Αξεσσαλὼμ] κα 11, 19, 93, το8. ἐχρίσαμεν] ἔχρισαν 
29. ξξς, ξ6, γ4.9 τού, 120, 1215) 134) 236, 242) 246. εχρισεν 44)92, 
144. ἐχρησάμεϑα 82. ἡμεῖς ἐχρίσαμεν Θεοῦ. ἐφ᾽ ἡμῶν] εφ᾽ 
ἑαυτοὺς εἰς βασιλεα 19. 829 1οΒ. εφ᾽ ἡμᾶς 44) 74) 92) τού, 120, 
123, 134, 226, 246. (Αἴ. Νίς. εαυτοις βασιλεα 93. ἡμῖν Αττι. 1. 
ἍἌττηι. Ἐά. ἡμῖν εἰς βασιλέα δῖαν. Οἶτορ. εἰς βασιλέα, ἤπε ἡμῖν, 
Οεοζρ. ἀπέϑανεν] τεϑνηκεν 19, 82, 93. 108. ΟΟΠΡΙ. ῥγαϑηιϊῖ. 
καὶ 247. δῖαν. Οὗτορ: ὑμεῖς κωφεύετε) σιωπᾶτε ὑμεῖς 82, τοϑ. 
ΟὐΟμΠΡΙ. σιωπατε ἡμεῖς 93. κὑμεις 546. κωφεύετε] σιωπᾶτε το. 
κωφευετῶι 242. χαφευετε 24. κωφεύετε τὰ ἐπίςρεψαι} περὶ δὲς 
«ἀ γεδμεεπάμηι ϑγτ. Βαι- Ἡοῦτ. τοῦ ἐπίςρεψαι}) τὸ το, 82, τοβ. 
Οοπιρὶ. απιρρεψατε 93. τῇ ὃ ἐπιρρέψασϑαι ϑίαν. Οὗτος. τὰ ἐπί- 
ξρεψαι τὸν βασιλέκ--ὀξῶ μον ἴῃ οοαι. 12.} τὸ ἐπιςρεψαι ρος τὸν 

νοι. ἢ. 

ἐκ χειρὸς τῶν (ῆς) 134. εκ 

α χὰ 
ςεν»Ἅ» 

ὑπὸ ᾿Αδεσσαλώμ, 

--- 

βασιλεα εἰς τὸν οἰκον αὐτὸ, Χχαὶ λογος τρανῖος Ισραηλ. αδελφοι μοι 

ὑμεῖς ογα μου Π. τὸν βασιλέα] ργαπιῖττ. προς 19, 93» 1ο8, 123, 
1ς8. (ομηρ!. δ[αν. Οὐἶϊίοσ. ῥγϑπιῖ. ἰάδπι ἰηῖεῦ ἅποοβ ΑἸεχ. καὶ 
τὸ ῥῆμα) κα τὸ ΧΙ. καὶ τὸ ῥῆμα ὅτε. δὰ ἤπ. ςοπι.] εἰ δονβλέμπι ἐρεΐας 
7 αεἰ νεπὶῖ αὐ τέρεπι. Νεῖ, 1Αῖ, εχ Οοά. σετπι. 7. 

ΧΙ. Καὶ ὁ βασιλεὺς] και νυν ο βασιλεὺς 71. 
Οοπιρί. Δαυΐδ] κα 44, 71, 93. ἀπέςειλε) εξαπερειλε 82, 93» 
1ο8. Οοπιρὶ. δαθεῖ ἴῃ «βαγαξῖ. τπηΐποτε ΑἸεχ σορὸς Σαϑὼκ] πρὸς 
ἀδὼκ (ς) τοό. καὶ πρὸς ̓ Αδιαϑαρ] λῆρος 20, 123, 247. ΒΑθεῖ 
πρὸς ἴπ οἰιάταέξ. πηΐποτε ΑἸεχ. τὰς ἱερεῖς] τας ἀρχίερεις 71. τον 

ἀρχιερέα 1 ς8. ΛαλήσαἶἾε) λαλήσατε ἅὅτω δῖαν. Οἴῇἶτορ. λέγον- 

τες} καὶ λέξετε ται. τ. Αταχ. Εά. ΘΟ ογρ. γίνεσϑε} γινεσϑαι 29, 

93. ἐγένεσϑε ϑίαν. ἔσχατοι] εἰς ἐσχαΐας 85, 93. 108. τὸν 
βασιλέα] προς τον βασιλεα 123. (ΑἸεχ. ΟἸΠΠῚ πρὸς Ἰηΐεγ ἅποο5.) εἰς 
τὸν οἶκον αὐτῷἪ 1] 246. καὶ λόγος] καὶ ὁ λόγος Οοιηρ!. ΔΙά, 
καὶ λόγος ὅς. υἱφυε δὰ ἤη. Τςοπ|. 71. ΧΙ, το, ς29.7)4.82,92,93,98, τού, 

τοϑ, 120, 1349 1445) 236, 242, 243, 244.) 24ζ.- ἦλθε ἄο. λ4 δ, 
Τοπλ.} . .... δεγνέπεγαι! αὐ τέρέπι, μὲ γεάμεεγεπί ἐπε ἐπὶ ἰοπεώπι (μαι, φεῖς 

ἀϊχεγαὶ γεχ : κε ἀϊοεις σά ρορμίωηι : Μεῖ, 1,Αῖ. εχ (οά. Οεγπι. 7. 
πρὸς τὸν βασιλέα] α δῖαν. Οὗτος. εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ ἤπ81.1.. 29, 
ςς, ςό, γι, 119, 121) 158, 246. Οοπλρὶ. Ατῃλ. 1. Ασπι. ἘΔ. Βαθεῖ ἰη 
οδιαγαές. πιϊπογε Αἰεχ. 

ΧΗ. α ἼΤοῖ. σοπ]. 247. ᾿Αϑελφοί μου ὑμεῖς] καὶ λέγει Δαυὶδ 
τῇ φύλη ᾿Ἰόδα Ατπι. τ. Απη. Ἑά. ὑμεῖς 15} -Ἐ ἐξε το, 82, τοϑ. 
Οοπιρὶ. ἡμεῖς ἐςε 93. ἐςὲ ϑίαν. Οἷἶτοσ. ὀςᾶ] ογὲν 19, 82» 93» 
τοϑ. Οοπρὶ. Ῥγωτηϊτῖ, καὶ 123. Οαῖ. Νίς. ὀρσᾶ μου---ὐμεῖς 29} 
καὶ ὁςὰ μὲ ἐςὲ καὶ σάρκες μου ὑμεῖς ἐξὲ Θεογρ. δῖαν. Οἴἶτγορ. καὶ 

σάρκες μου] α και τού. καὶ σάρξ μου Οοάά. ϑετρὶϊ ἀυο. σάρκες] 

σαρξ το, 82, 93, 1ο8, 242. Οοπηρ. ὑμεῖς 25] 93. Οὐγρὶ. ρῥγϑ - 
ταῖτο. ἐσὲ Οοάά. ϑεγρὶὶ ἀπο. - ἰςὲ δϊαν. Μοίᾳ.. ἱνατί γίνεσϑε] 

Ῥγδη τ. καὶ ΧΙ, γ4,) τοϑ, 110») 120, 1219 123) 1345) 144) 158, 236, 

242, 244. (πρὶ. ΑἸά. (δῖ. Νὶοσ. καὶ ινατὶ γινεσϑαι 20) 93- 
ἱνατί γίνεσϑε δζς. δὰ Άη. σοπι.} 24... ἔσχατοι] εἰς τες ἐσχατους 

19, 82, τοϑ. Οοπιρί. εἰς ἐσχατες 93.- εἰς τὸν οἷκον--σάρξ με σύ 
ἴῃ σοπη. 64. α οὐπὶ ἱπίεγπησά. 246. εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ} - καὶ λο- 
γος πανῖος Ισραηλ ηλϑὲ προς τὸν βασιλεα 10.) 82, 93. - εδάεηι, πΙΗ͂ 

ὁ λογος. 1οϑ. κα τὸν 110. 

ΧΠῚΙ. Καὶ τῷ] καὶ τὸ (ἢς) 24ς. ᾿Αμεσσαὶ] Αμεσσαει 1]. 

Αμεέσσα 295) 243. Αδεσσαὶ 44, 92, τοῦ, 134) 242. Αμεσαὶ 74. 
Οἱι. Νίς. Αππη. 1. Αγπὶ. Ἐά. Αξεσσα 93. Μεσιᾷ Οεογρ. ᾿Δξεσαΐ 
8ιαν. Οἷἶτορ. ἐρεῖτε] ἐρεῖς 24. Οὐχὶ] ἐκ εἶ Θεοῦ. εἶ 
5Ιαν, ὀὀςᾶν μου] μου 44. Αγ. 1. σὺ] εἶ σύ 44, 93, τοϑ, 242. 
ΟομρΙ. Ασαι. Ἐά. ϑιαν. Οἷἶγος. σύ; καὶ νῦν] εἰ σὺ καὶ νῦν ΧΙ. 
τάδε] τόδε ϑιαν. ποιῆσαι μοι] ποιῆσαι μι (ῇς) τοό. ποιήσαι μοι 
ὁ Θεὸς} μοι ὁ Θεὸς ποιήσαι 247. τροσϑειη}) τροστιϑεὴ 246. 
εἰ μὴ] εἰ μὴν 82, 93. ἄρχων δυνάμεως} αρχιςρατήῆγος 10) 82) 93», 
τοϑ. Οομρ. δυνάμεως ἔς] Ττ. 246.6Ὺ ἔσῃ] ἐσυ το6ό. ἐνώπιον 

ἐμ8] μοι 19, 93» 108. ἐνωπιον μου 74γ)2455246,247. ἐνώπιον ἔμξ 
ἄς. δὰ ἔη. ςοπ1.] μοι ἀντι Ιωαδ 82. πάσας τὰς ἡμέρας] α 246. 
ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ϑ8ῖαν. 

ΧΙΨ. ἔκλινε] ἔκλινεν Αμεσσα 82. εκχλεινεν Αδεσσα 93. εκλινεν 
Αξεσσα 1οϑ. ἅτως ἔκλινε ϑῖίαν. Οἷἶτορ. τὴν καρδίαν] καρδίας 
ϑίαν. παντὸς ἀνδρὸς} α ἀνδρὸς Αται. τ. Ατγαι. Ἐά, τσάντων ὧν- 

61. 

ο δὲ βασιλεὺς 93. 

ἥδ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 48. 

ἥμαρτον, καὶ ἰδὲ ἐγὼ ἦλθον σήμερον πρότερος πσαντὸς Ἰσραὴλ χαὶ οἴκου ᾿Ιωσήφ, τοῦ χαταθβῆναί 

ὅρων δ8[αν. ἀνδρὸς Ἰ48α] Ἰσραὴλ Ιουδα ο8. Ισραηλ καὶ. Ιουδα 

246. ὡς ἀνδρὸς} εως ανδρος 11, 111, ς4, 74).92) τού, 140, 1.34) 144 

416, 542. (αἵ. Νίο. τορὸς τὸν βασιλέα] α τον 247. Ἐπιρρά- 

φη91:] ἐπιξρεφε τ9, 825 93» 1ο8. ΟΟμηρΡί. ἐπιρραφητι πιεπά. 64. ἐπι- 
γξράφητε 246. σὺ] οὗ τ21. οἱ δα λοί σον] οἱ τταιδὲς σου τ9, 64, 

82, 93, τιοϑ8. Οουρὶ. 

ΧΥ. ἐπίφρεψεν] απεςρεψεν 19. καὶ ἦλθεν] καὶ ἐρχεται 10, 
82, 93» 108. Οοχηρί. καὶ ἄνδρες] καὶ πάντες οἱ ἄνδρες Οοπηρὶ. 
ἄνδρες ᾿Ιέδα] ανδρες Ιαδαιοι 246. ργαιηῖ. οἱ 247. ἤλϑαν] ῃλϑὸον 

ΧΙ, 44, 64, 74» τού, 123» 134» 144) 158, 242, 2435 244.245) 246, 

247. ΑἸά. ΑἸεχ. Οἵ. Νίο. τταρεγενοντο τῷ, 82, 93. (πρὶ. παρε- 
γένετο τοϑ. εἰς Γάλγαλα) εως Γαλγαλα 19. εἰς Γάλαα 74. 

Ὀγαετητς, ἐως 82, 93. 1το8. Οοπιρί. ης Γαλγαλα 24ς. εἰς Γαλααὲ 
247. τᾶ πορεύεσϑχ!} τὰ πορευϑηναι ΧΙ, 29, 445 ςό, 71) 74.) 92) 
98, τού, 119, 120, 123») 1345 236, 243: 245, 246. (αἴ. Νὶς. χατα- 

ἔηναι 19, 82, 937 ιο8. ΟοπρΡΙ. εἰς ὡπαντὴν] εἰς ἀπανΐησιν (ἢς ἴῃ- 
δᾺ ΧΙ, το. τό, 4) 71) 74. 82, 925) 935) 1ού, τοϑ, 119, 120, 1215» 123» 

134, 144.1 8, 236, 24:5 246, 247. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. (δε. ΝΙς.) 

205 98, 243. εἰς ὑπαντισις 242. τῇ βασιλέως] -- Δαυιδ 44. τῳ 
βασιλεῖ 82, 1οϑ. Οοπιρί. διαξιξάσαι] διαπερασαι 64. ΑἸά, ργῶ- 
τηϊττ, τα 82) .1ο8, Οοπιρ]. τε διαδηδασαι 93. διαδας δὲ 246. ῥτα- 
ταϊῖ. καὶ Αἰτη. 1. Ατηγ! Ξ6. τὸν βασιλέα] αὖον 71, 247. κα 82. 
ο βασιλεὺς 246. δΒαδεῖ ἴῃ ομαγδέξ. πιΐπογε ΑἸεχ. τὸν βασιλέα τὸν 

ἸΙορδανην] τον Ιορδανὴν τον βασιλεα 64. ΑΙά. 

ΧΥῚ. ἐτάχυνε) ἐσπευσε το, 82, 93. 1τοΒ. (οΠΊρ]. 
(ῆς ροῆεα) 82, 119, 1445) 1ς8, 242. Αἰεχ. Σεμεῖμ Οεοτρ. 

Τιρὰμ Οεογς. 8[αν. Οἰγορ. 
121, 1342 144η243,)246. ονιος τς8. κ 245. τὸ Ἰεμινὶ]} Ϊεμενει 82, 

108. Ἐμινει 93. ατε το. Ἰεμενὶ ΟΟπΙρὶ. Ἰεμινὶ} Ιεμένθε ς ς» 

Ὅ4, 110.» 144, 245, 246. Ιεμενι γ49 τού, 1345) 1ς8, 243. (αἵ. ΝΊς, 

Αττη. τ. Ἐμενει 242. Ἰεμινεὶ ΑἸά. ΑΙεκ. ᾿Ἰεμινὲ Θεοῦ. Ἰεμὲ 
8ϊαν. Οἴτορ. ἔχ Βαερὶμ] ὃς ἐχ Βαερὶμ ϑἷαν. Βαερὶμ]} Χορραν 

19. 93. τιο8, Βαδρειμ 64, 119. (121. υἱ {επηρετ.) ΑἸά. ΑΙεχ. Χοραν 
82. Βαχερὶν Οομηρί. Βανερὶμ Αττῃ. τ. Ἄττῃ. Ἑά. Ζερὶμν Οεογρ. 
καὶ κατίξη---Ἰ4δα] καὶ καϊέδησαν οἱ ἄνδρες ᾿Ιέδα Θδογγ. μετὰ 
ἀνδρὸς} μετὰ των ἀνδρων 82,939 108,24. ΟΟπιρὶ. 81.ν. εἰς ἀπαν- 
τὴν] εἰς ἀπαντησιν (ἢς ροξεα) 242. τὰ βασιλέως} τω βασιλει 82, 

τοϑ. Οομρρὶ. τῷ βασιλίως Δανὶ δὴ τε Δανιδ 98, 243, 244. Πδθεῖ 
Δαυὶδ ἰῃ εμαγαξξ. πιΐπογε ΑἸεχ. 5 

ΟΠ ΧΨΥΠΙ. Καὶ χίλιοι] κα καὶ ἐς. μετ᾽ αὐτῷ 15] λ ς6. Οοπιρῖ. 
. ἐχ τῷ Βενιαμὶν] α τὸ τς8. Τῇ ΟἸΚΕ] α τῷ 44, 123) 144. Οἵ. ΝΙς. 
φιντεκαΐδεκα ] δεχαπεῦῖε 1, 44, ς 5. 64, 119, 158. ΑΙεχ. οἱ δεκαπεῖῖε 
247. 
τῶν υἱων αὐτῇ 82, 93) 108. υἱοὶ [ἀπίυπι 1:8, μετ᾽ αὐτῷ 2] 
,246.ἁ καὶ εἴκοσι--- μετ᾽ αὐτῷ 3.1 αὶ ομπὶ Ἰηϊειτηδά, 74, 144. Βαθεῖ 
ἴῃ. οπαγδέξ. αὐϊποσς ΑἸἰοχ. δᾶλοι αὐτξ ] α αὐτῇ ο8. κατεύϑυναν) 

αποςελλουσιν 109, 82, 93) [ο8. κατηυϑυναν 64. κατεύϑυνων τὸν 
Ἰωορδανην] κατεύϑυναν ἔπὶ τὸν Ιορδάνην ὁδὸν ϑῖαν. τὸν ᾿Ιορδανην] 
Ῥτατηἶτε, ἐπὶ 19, 82, 939 το8. Οοπιρῖ... ἔμπροσϑεν) ἐνωπιον 19.) 82, 

93. 1οϑ8. (ὐοπιρὶ. 

ΧΥΠΙῚ. Καὶ ἐλειτέργ.] καὶ ἐλειτεργισαν τοό. Καὶ ἐλειτέργ.--- 
τὸν βασιλ.] καὶ διεδιδασαν τον βασιλεα 71. κα ομπι ἱπιεγτηεά, Οογηρὶ. 
σὴν λετεργίαν)} -᾿ αὐΐων 82, 93. 108. λ τὴν 236, 245, (δῖ. Νίς. 

Σεμεὶ] Σεμεει 
Γηρὰ) 

υ.8} υἱος ΧΙ], γ19 74ῳ, τού, 119, 120, 

υἱοὶ αὐτῷ μετ᾽ αὐτὲ} υἱοι αὐα 20, 71, 98, 246. Οοπιρὶ. ἐκ 

ΚΕΦ, ΧΙΧ, 
ὃ Ζ 3 ΄ Ν 

᾿όδα ὡς ἀνδρὸς ἑνός" καὶ ἀπέςειλαν πρὸς τὸν βασιλέα, λέγοντες, Επιςράφησι σὺ καὶ ππᾶντες 
ς« ἈΠ. “2 .« », 4Ζ ε Νν ὶ 5λ9 Φ 23 Ἰορδά . ὶ ἄνδ 16 7λ9 

οἱ δῆλοί σα. Καὶ ἐπέςρεψεν ὁ βασιλεὺς, καὶ ἦλϑεν ἕως τ Ἰορθάνου" χαὶ ἄνδρες Ἰόδα ἦλθαν 
[Ὁ 3 2 " ΄ Ν ᾽ὔ Ν 

εἰς Γάλγαλα τοῦ πορεύεσθαι εἰς ἀπαντὴν τοῦ βασιλέως, διαξιξάσαι τὸν βασιλέα τὸν Ιορδάνην. 
ε ἔχω) ρ" ΝΣ) Ν Ν ΄ Ν 2 Ν »,. 7 9 Καὶ ἐτάχυνε Σεμεὶ υἱὸς Γηρὰ υἱβ τῷ ᾿Ιεμινὶ εχ Βαδρίμ, χαὶ χατέξη μετὰ ἀνδρὸς Ιόδα εἰς ἀπαν- 
» 9. " 2) ΡὉ Ν -ς 

τὴν τῇ βασιλέως Δαυὶδ. Καὶ χίλιοι ἄνδρες μετ᾽ αὐτὰ ἐχ τὰ Βενιαμίν, χαὶ Σιδὰ τὸ παιδάριον 
"Ὁ "ς 33 ν6 9 νΜ0 “- δ) 4 φιῷ 9 “" ρ᾿ 

τῷ οἴχου Σαδλ, καὶ ππεντεκαίδεκα υἱοὶ αὐτῷ μετ᾽ αὖτ, καὶ εἰχοσὶ ὅδλοι αὐτ μετ᾽ αὐτϑ' χαὶ 
ν 9 ΄ " » ͵΄ ν 2 ΄ Ἀν τς Ζ δ 

χατεύϑυναν τὸν Ιορδάνην ἐμπροσϑεν τὸ βασιλέως, Καὶ ἐλειτέργησαν τὴν λειτργίαν τῷ διαξι.. 
: » ἐΝ « ρ“, 9 ρ Ὰ., [εκ [ων Ζ Ἷ [ων ρὸ 

δάσαι τὸν βασιλέα" Ἰκαὶ διέξη ἡ διάξασις τ ἐξεγεῖραι τὸν οἶκον τ βασιλέως. καὶ τῇ “ποιῆσαι 
3 ρ 2). Ὁ ὶ 3 ΟΝ [ω 

τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτϑ" χαὶ Σεμεῖ υἱὸς Γηρὰ ἔπεσεν ἐπὶ πσρόσωπον αὐτϑ ἐνώπιον τὸ βασι- 
5: νὰ ν “4 Ν Ν ζ΄ ν ἈΝ ΄ ς 

λέως, διαξαίνοντος αὐτϑ τὸν Ἰορδάνην, Καὶ εἶπε πρὸς τον βασιλέα, Μὴ δὴ λογισάσϑω ὁ χύριύς 
9 Ν Ν ρ [χ4 . 9 Υ͂» ε ρ 3 φρο ς »  -ε 7 7 9 7 

μου ἀνομίαν, καὶ μὴ μνησϑῆς ὅσα ἠδίκησεν ὁ πταῖς σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἢ ὁ χύριός μου ἐξεπορεύετο 
ἊΝ ἮΝ ΄ ἣν ΄ 5. “ ε Ἀπ. 2 ω 

ἐξ Ἱερεσαλὴμ, τὸ ϑέσϑαι τὸν βασιλέα εἰς τὴν χαρδίαν αὐτᾶ, Ὅτι ἔγνω ὁ δὅδλός σου ὅτι ἐγὼ 

τὰ διαξιδάσαι τὸν βασιλέα) τὰ βασιλέως τῇ διαδιδάσαι αὐτὸν ΑἸεχ. 
τερὶ τῆς διαδάσεως τὰ βασιλέως 81Δν. καὶ διέξη---τῷ βασιλέως] 
λα οὐπὶ ἱπίεγπηθά. 82, 93. υποὶς ἱποϊυαϊε ΑΙεχ. διέδη] 74. ἡ 
διάξασις} α ἡ 247. Αἰεκ. ὀ  μξτξ ἐξεγεῖραι) αὶ τε 11, ΧΙ, 29, ςς, τό, 
64, 71, 98, 1οΒ, 110, 121) 158, 244. τῷ διαδιδάσαι (οπιρὶ. (πιᾶγρ, 
Αγηι. Ε4.) ἵνα ἐξεγείρωσι δαν. Οἷἶγορ. μἡ ἡγαάμεογεπὶ ]ρ. 

τοῦ ποιῆσαι!) καὶ ποιήσωσι ὅ8ϊΑν. Οἤτορ. καὶ τοὺ ποιῆσαι---τοῦ 

βαειλ. 23]. οὐτὴ ἱπιεγπιθά, 71. καὶ τῷ ποιῆσαι τὸ εὐϑὲς7 Οοπρρὶ. 

καὶ ποιῆσαι τὴν εὐϑύτητα Αττῃ. 1. 4]14ι6. Αγ. Εά. τὸ εὐϑὲς] 
τὸ ἄρεςον 82) 93. τὸ εὐϑ)΄. ἐν ὀφ). αὐτῇ] λμχία 7ωβέοπενα εἴας Ψυὶς, 
ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτΨ] ἐνώπιον αὐε καὶ τὰ ποιῆσαι ἀρεξον ἐν οφϑαλμοις 
αὐτῇ 19. ἤο, πῇ τὸ ἀρεξον, 1Ἰοϑ. ἐνώπιον ὀφθαλμῶν αὐτῷ ἄυο 
Οοαά. δεγρῖ. Σεμὲ] Ἐσεμὶ Θεοτρ. ἐπὶ πρόσωπον αὐτῇ}, αὖ- 
του 93. αὐτῇ ἐνώπιον] κα 247. αὐτῷ ἐνώπιον ἴῃ οἰάγαξξ, τηΐποτε 
ΑΙεχ. τῇ βασιλέως 22] αὐΐεα 9,4. διαβαίνον]ος δες. δὰ ἤπ. ςοηι.} 
α 19. Οὐρὶ. διαδαίνονζος αὐτῷ] α αὐτῇ 44. ῥτατηεῖ. καὶ 144. 
ὅτε διέξαινε Αἰτῃ. 1. Ατην. Εἀ. σεογρ. ϑίαν. αὐτῷ υἱ.} τὰ βασι- 

Ἁ 
χα! 

λεώς 93. : ον τος :: ; 
ΧΙΧ. Μὴ δὴ] κα δὴ 82. Αττη. τ. Ατπι. Εά, Θεοῦ. δῖαν. μη δὲ 

242. Μὴ δὴ λογισάσϑω) μη διαλογισασϑω 11, 111. μη διαλογι- 
ξεσϑω ς2, ςό, 246. μὴ διαλογιζάσϑω (ς) 24). λογισάσϑω) 
λογιξφεσϑὼ ΧΙ, 29», 44. 64) 719 74, 92, 98, τού, 119, 120, 1219 123» 
134) 144γ 158, 536, 242, 243) 244) 24ς. ΑἸά. (4. Νίο. ὁ κύριός 
μου 15] -Ε βασιλευς 29. - οβασιλευς 44, 446. ΑΙά. Ατηι. 1. Αγηι. 
ἙάΔ. μμξιῖφ. ἀνομίαν] αδικιαν τ9, 82, 93) τοΒ. Ο(οιηρὶ. 

μὴ μνησϑῆς} α μὴ 74. καὶ μὴ μνησϑήτω 82, 93) 108. Οοπιρί. καὶ 
μὴ μνησϑεις 242. σα ἠδίκησεν] οσα ἐποιῆσεν ξ2, ςς. ὧν ηδικη- 
σεν 82, 937) 1ο8. (πρ]. ὀσα ἐποιῆσε σοι 246.Ύ. ὃ παῖς σου] ο δὲ- 
λος σὲ 82, 935) τοϑ. (οπ!ρ!. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἢ] ἐν ἥ ἡμερᾷ 64. ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν ἦ δ᾽λν. ὁ κύριός με 2] - ο βασιλεὺς ςα, τού, ᾿τ9, 
120, 1237 134) 144, 236, 245. (αἱ. Νῖο. Αγπι. 1:. Οεογρ. δ31ν. ὃ 

χύριός με ἐξεπορεύετο] ἐξεπορενετο ο κυριος μου ο βασιλεὺς ΧΙ, 20, τό, 
64, 71,98, 121) 158, 243,) 244γ24ς, 246. ΑἸά. ΑΙεχ. ὥς, ουπὶ ἐζηλ- 
Ἅὲν ῥγὸ εξεπορεένετο, 10, 82, 93) 108. Οομιρ!. ἔς, ἀθίηιιε μδν 247. 
ἐξ Ἱερασαλὴμ.) εξ Ισραηλ 246.-. τῇ ϑέσϑαι δος. δὰ Άη. ςοπ,.] καὶ 
ἔϑετο τῶτο εἰς τὴν καρδίαν αὐτῷ δῖαν. Οἶτορ. εἰς τὴν] α εἰς ΧΙ. 
ἐπι τὴν 832, 93) 1οϑ. Οοπὴρ. εἰς τὴν καρδίαν αὐτῷ} τὴν καρδιαν 
αυτα τ21. ΑἸά. αὐτῷ] αὐτῷ ΑΪςεχ. 

ΧΧ, Ὅτι ἔγνω] οτι εγνων εγὼ 82, τοβ. (οπιρί. οτι ἐγνω ἐγὼ 

93. καὶ ἔγνω ϑ8ῖαν. Οἶτορ. ὅτι ἐγὼ] α ἐγὼ 93. Αγπ). σ:. Ατσπῖ. 
Ἑά. ,κ 246. ἐγὼ ἥμαρτον] ἡμαρτῆκα 82, τοβ. Οοπηρί. καὶ ἰδὲ 
ἐγὼ] α ἐγω ΧΙ, 19, 29, 82, 93, 108, 121) 1ς8, 24ς. ΟΟμρΙ. κα ἰδου 
247. ἢἦλϑον] τιαραγεγονα το, 82, 93» 108. (ΟἸρΙ. πρότερος] 
τρωτος 82, 93. τοῦ. (οπρ!. α 246. τορότερος παντὸς--- Ἰωσὴφ] 

τῦροτερον ταντος οἰχ Ιωσηφ ΧΙ, )4ς. ἔς, ουτὴ τῦρωτος ῬΓῸ Ὡροτερον, 

19.ὡ. τυαντὸς Ἰσραὴῆλ---εἰς ὠπαντὴν] παντὸς οἰκου Ἰωσηῷ του κατᾶ- 

δηνα; εἰς οἶκον 11. Ἰσραὴλ καὶ] α 29, 2) ς 5, 56, 64, 71) 74» 82, 

92, 93, 98, τού, τοϑ, 119, 120, 1215) 1345) 1447) 158, 236, 242, 243, 
244, 546, 247. Οομιρὶ. Αἰεχ. Ατπι. 1. Ασπν. Ἐά. α καὶ Ορογς. ϑδἰδν. 
Οὔἶτορ. οἴκε Ἰωσὴφ] ργεπιϊιῖ. τὰ 82, 93. 1οΒ. (πρὶ. Ἰωσὴφ] 

᾿Ιωσὶπ Θεοῦ. τῇ καταβῆνα! με] εἰς τὴν καϊαδασιν το, το8. κα μὲ 
44) τοῦ. Ατηῖ. 1. Ασπ). ΕἘά. τὰ καταξῆναί με εἰς ἀπαντὴν] εἰς τῆν 
καταξασιν 82, 93. εἰς ἀπαντὴν] εἰς τὴν ἀπαντησιν το, 108. 

, 
και 

1. 

18. 

10. 

20. 
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26. 
“ ““" ς ρὸ ϑ. "Ὁ ϑ ΄ ΄ Οτὶ εἰπεν ὁ “σαὶς σου αὐτῷ, ᾿Επίσαξόν μοι 
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5. 2 Ν “᾿͵᾿ ΝΣ “ Σ με εἰς ἀπαντὴν τϑ χυρίε με τῇ βασιλέως. 
Ν ΄ 3 7 ΝΟ ἀντὶ τότε οὐ ϑανατωθήσεται Σεμεὶ, 

Ν 5 
.»ν"ν Καὶ ἀπεχρίϑη ᾿Αξεσσαὲ υἱὸς Σαρεΐας, χαὶ εἶπε, Μὴ ἁ ΄ 

΄ ὁτι χατηρᾶσατο τὸν χριςὸν Κυρίου: Καὶ εἶπε Δαυὶδ τί Ε Ν Ν ιε΄ εν ἦζΖ.. 6 7 μοι χα! ὑμῖν υἱοὶ Σαρεΐας, ὅτι γίνεσϑέ μοι σήμερον εἰς ἐπίξελον - σήμερον καὶ ϑανα]ωϑήσεταί τις ϑδὲΖοκ 3 ϑ Ζ΄ Φ ἰδ 
΄ 1 3 

7 
ἀνὴρ ἐξ Ἰσραὴλ" ὅτι ἐκ οἷδα εἰ σήμερον βασιλεύω ἐγὼ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. 3 ἍἍ 3 ΄ “Ἂν 9. "Ὁ ς ζ΄ Ου μὴ ἀποϑάνῃς' χαὶ ὥμοσεν αὐτῷ ὁ βασιλείς. 
σρὸς Σεμεΐ, 

΄ 9 3 Ν ἰϑι ΄ χατέξη εἰς ἀπαντὴν τῷ βασιλέως, 
Ν ΄ Φ - ς 2 ρ»Ὃ ἤσε τὸν μύςαχα αὐτθ, χαὶ τὰ ἱμάτια αὐτῷ 

Ν ἰχ4 ἰδὲ ς»»ὔ 3 λεὺς, εὡς τῆς ἡμέρας ἧς αὐτὸς «παρεγένετο 
εἰς ἀπάντησιν τῷ βασιλέως, 
ξοσϑέ; Καὶ εἶχε πρὸς αὐτὸν Μεμφιξοσϑὲ, 

τοῦ βασιλέως, ὅτι χωλὸς ὁ δαλός σε. 
πον ἜΗΝ ΄ ε ᾿ . βασιλέα" χαὶ ὁ χυριὸς μου ὁ βασιλεὺς 

ΟὐηρΙ. τῇ χυρίς μὲ τῷ βασιλέως] τω χυρίω με τω βασιλει 93. 
ἢς, ἤπε ἱξουπήο τω, τοβ. 

ΧΧΙ. ᾿Αξεσσαὲ] Αξεισα ΤΙ. Αδεσσα ΧΙ, 44, ςς, ςό, 64, 82, 92, 93, ἰού, 108, 119, 123) 134) 144, 236, 242, 243. ΟομΠρ]. Οδῖ. 
Νῖς. Αξεσα γ1, γ4. ϑίῖαν. Οἰἶγορ. Αξεσσαὶ (ἂς σὐπήϊαητογ) 247. ὁ ᾿Αξεσαὶ ΑΚχ. ᾿Αξεσσεὰ Ατηι. τ. ᾿Αδεσιὼ Οεοῦσ. Σαρουΐας] 
Αρσιὰ 74. Σαρεῖα (υϊ {εηγρετ) 82. Ἄρειας 119. τὰ Σαρερὶ σεοτγς. 
καὶ εἶπε] λέγων 247. ΑἸεχ. Μὴ ἀντὶ τότα] ἀντὶ τῷ (ἢς) 82. μη 
ἄντι τέτω 56ς. α μὴ (οπιρ. Μὴ ἀντὶ τότε οὐ ϑαναϊωθήσεται] 
αντι ττε ϑανατωθησέαι 19, 93. (1οβ. γηᾶγα, υἵ Εά.) οὐ ϑαναΐω- 
ϑυσεται) α 8 82, (144. Δἀϊτ. τη. σες.) 242. Σεμεὶ] Σεμὶ Οεοζς. τὸν χριςὸν Κυρίου] τὸν κεχρισμένον Κυρίου Ατη. τ. Απα. Ἑά. Οσεοτρ. 
«πόδε ]ογαὶπί Β10], ΒΟΗοπ,. ϑισαςΚίδη, οἵ Μεϊδηιτςἢ. χριςὸν] 
Χρῆξον 93, 242. 

ΧΧΙ. Δαυὶδ] ο βασιλεὺς 82, 247. Τί ἐμοὶ] τίς ἐμοὶ ΑἸά. 
καὶ ὑμῖν υἱοὶ] καὶ ὑμῖν υἱοῖς τί ἔςιν ἐμοὶ Ατην. τ. Ατην. Ἐά. Οεοτγρ. 

᾿ Σαρεΐας} Σαρδια (αἱ ρἰεγαπιᾳιε) 74. χς8. καὶ υμῖιν νιος 24. 
Σαραὶ Θεοῖρ. ὅτι γίνεσϑέ μοι} αὶ οτι ΧΙ]. Βαδεὶ μοι ἴῃ οδιαιαέξ. 
ταϊηοσε ΑἸεχ. γίνεσϑε) γινεσϑαι 245, 24ς. ἐγένεσθε ϑῖλν. εἰς 
ἐπίϑελον] εἰς Σαταν ΧΙ, 29, ο8, 121, 243) 2445 24ς. εἰς Σαταναν 
71, 1.8. ἐπ αὐδνερανίμπι ϑγγ1. Βατ- Ἡςῦγ. εἰς ἐπιξουλίαν Αττη. " 
Ἄτη, 4, δλν. σήμερον 45--ἐξ Ἰσραήλ] κα οι!πὶ ἰητειτηεά. 20. 
σήμερον οὐ ϑαναϊωθήσεται εἰ σήμερον Φαναϊωθησεται ΧῚ, το, 44, ζα, 
56, 71) 74) 82, 95, 93. 98, τού, τοϑ, 119) 120, 123) 134, 
236, 242, 2.4.3.) 244..24ς. (πρὶ. (δι. Νίς. ῬΓΔΕΓΉΪ. ἐς 21. σή- 
μέρον οὐ ϑαναϊωθήσεταί τις ἀνὴρ] μήτις ἀποθανεῖται σήμερον ἀνὴρ 
Ατπι. α. ἅπῃ, ἘΔ. τις ἀνὴρ] αὶ ἀνὴρ 10, 82, 93; 1ο8, Ζ(-ς. Οοπιρί. 
λ τις 44, 29) τύ, 721, 74) 98, τού, 120, 121, 124) 144) 1τΩ8, 236, 2.42, 
243, 244. ΑἸὰ, (αῖ. Νὶς. ξογσ. 81.«ν. ἐξ Ἰσραὴλ] εν Ἰσραὴλ το, 
82, 93, 24ς. (οηνρὶ. ὅτι οὐκ} α ὅτι (οπηρί. ὅτι οὐκ οἶδα] οὐκ 
οἴδατε το, 937) 1ο8, 24ς. ετι οὐχ οἶδα 82. -[ ἐγὼ Αγτηι. 1. πῇ. Ἐὰ. 
εἰ σήμερον] οτι σήμερον το) 93») 108, 24ς. ΟὐουρΙ. Αππτῇ. 1. Αστὰ. Εά, 
Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. Ὑτ. 44. κα εἰ 247. - ἐμοὶ ἱπίεγ ὕῆοοβ ΑΙδχ. 
βασιλεύω ἐγὼ] βασιλευσω εγω 40, 44; (ςς. εχ ςοχτ. δ αἱ. τη.) ςό, 64, 
74) 92, 98, τού, 110, 120) 134.) 144, 1ς8, 436, 242, 243, 244. ΑἸά. 
(αι. Νῖς. Τγι 247. ΑΙεχ. ἐγὼ] α 82, δᾷς. ργρπηῖε. καὶ ϑίαν. 
Οἴἶγος. ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ] τὸν 246. 
Τ᾿ ΧΧΗΙ͂Ι. πρὸς Σεμεὶ] α 71, 242. τὼ Σεμεῖ 2Ζ4ς. Οὐ μὴ ἀπο- 
ϑανης] οὐ Μϑαναϊωθησῃ 82, τοϑ. Οοπιρὶ. οὐ ϑαναϊωθησο; 93. ἐχ 
ἀποθάνῃς ΑτὨ. 1. Αγ). Εά. Οεογρ. ϑιαν. 

ΧΧΙΝ. Καὶ Μεμφιξοσϑὲ] καὶ ιδὲ Μεμφιξοσϑε ΧΙ, 29, 44, ς2, 6, 64; 71) 745, 92, 98, Ιού, 110, 1205 121, 123, 134» 144) 158, 236, 
242, (243. τπηᾶγρ. Μεμφιδααλ) 244, 24ς. ΑἸά. (δι. Νίο. καὶ ἰδοὺ 
Μεμπῳυσϑιὲ Θεοτρ. καὶ ἰδὲ Μεμφιξοσϑεὶ 514ν. Οἴτορ. υἱὸς υἱὴ 
Σαὲλ] νιος Ιωναϑαν νιξ Σαδλ ΧΙ, 19, 29, 52, ςό, 64, 71, 74, 82, 92, 
93: 98, τοϑ, 110) 120, 123) 1347 144, 236, 242, 243, 244, 24ς, 247. 
( οπιρὶ. ΑΙά. (δε. Νίο. Αστη. τ. Ασγ. Εα. Οεογρ. δῖαν. ἔς, ργϑ- 
ΤΩΙΠΟ ὁ 44.) τοό, τς8, υἱος Ιωναϑαν νιος Σαξλ 121. νίιος Ιωναϑα υἱκ 
Σαδλ 246. υἱὸς Σαοὺλ ΑΙεκ. κατέξη] κα]εδαινεν 19) 82, 93, 108. 
(ὐομηρ. εἰς ἀπαντὴν] εἰς ἀπαντησιν 445 ξξ. κ᾿ τοῦ βασιλέως] τῳ 
βασιλει 82, 93, τοϑ. Οὐοπιρ. ἐϑερώπευσε) εϑεραπευσαῖο ΧΙ, 20, 
44: ς6, ό4, γι, 745) 92) 08, τού, 120, 121») 123, 134, 1447γ τς8, “36, 
242, 243, 246. ΑΔ, (αι. Νίο. ἐϑεραπευσ. (ῇς, ουπι αι ἔυρτα 11η.) 
93. ἐλέσατο 8ϊαν. τοὺς τοόδα:}  ποδας 216. αὐτῷ 1] αὐ- 

ἯΝ, Ρ] 2 ΄ Ν ’΄ χαὶ ἂχ ἐθεράπευσε τὸς πόδας 

144) 1ς8,. 

Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 
Καὶ Μεμφιξοσϑὲ υἱὸς υἱξ Σαὸλ 

9 “ι΄, γ)8ΆΝ 3 ξ΄ 9Χ » ’΄ αὐτϑ, δὲ ὠγυχίσατο, ἐδὲ ἐποί.-. 
ΕῚ 39 »Φ ς ρ», Ὦ οὐχ ἀπέπλυγεν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἀπῆλϑεν ὁ βασι.-. 

ἐν εἰρήνη. Καὶ ἐγένετο ὅτε εἰσῆλϑεν εἰς Ἱερεσαλὴμ 
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, τί 

φ, 

ὅτι οὐχ ἐπορεύϑης μετ᾽ ἐμδ Μεμφι- 
΄ ἰδ ς ρο .. 7 Κύριέ μου βασιλεῦ, ὃ δῆλός με παρελογίσατό με, Ἂν Ν 2 “,)») 5» Ν Πὰς ΄ Ὗ τὴν ονον, χαὶ ἐπίξω ἐπ᾿ αὐτὴν, χαὶ πορεύσομαι μετὰ ΄ΗΝ, ΄ 2 φὉΦὉ ΄ Ν ΝΝ ΄ ἷ ξ΄ ὶ ΗΝ. Καὶ μεϑώδευσεν ἐν τῷ δόλῳ σου πρὸς τὸν χύριόν με τὸν 2 κ᾿ “,ἠ ᾿ : : τ τὸς ᾿ ὡς ἄγϊελος τοῦ Θεδ, χαὶ ποίησον τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφϑαλ- 

τῷ (ῆς ἴῃ) ΑΙεχ. ἐδὲ ὠνυχίσατο] δὲ ὠνυχησαΐο τας χειρας αὐτῈ 19. ἔς, πῇ ὠνυχισαῖο, 82, 93.) 1οϑ,1 58. α ΟὐμΡΙ. καὶ καὶ πτεεριέτε- με τοὺς ὄνυχας τῶν χειρὼν αὐτῷ 8ῖαν. Οἴἶγοσ. καὶ οὐ τοεριέτεμε τοὺς ὄνυχας δίαν. Μοίᾳ. ὠνυχίσατο) ὠνυχησαἶο τοῦ. ονυχίσαᾶτο 216. ἐδὲ 25] ετε 93. εἐδὲ ἐποίησε τὸν μύξακα αὐτῷ] καὶ οὐκ ἦν κερεύσας τὰς τριχὸς αὐτῷ Οὐάεχ ὑπὺς δεγρὶ. ὀ ἐποίησε] εἐποιησαῖο 44, 749 92) τού, 120, 123) 134, 1445 236, 242. (δῖ. Νὶς, ἐκόρησε δῖαν. μύξακα αὐτῷ] μερακα αὐτὰ 44. μυγακαν αὐτῷ 121. 
ὅγυ. Βα-Ἠεῦτ. καὶ τὰ--ἀπέπλυνεν] καὶ εκ ἔπλυνε τα 'ματια ανυ- τοῦ 247. καὶ τὰ ἱμάτια αὐτξ] εδὲ τα ματιὰ αὐΐξ 4. τὰ ἱμά- τιὰ αὐτξ] τον ἱματισμον αὐα 82, 93. 108. ἄἀπέπλυνεν] ἐπλυνεν ΧΙ, 44. τό, 64, 7ι, 74, 85, 92, 93, 98, τού, τοϑ, 119, 120, 1239 134) 144. 138, 236, 242,243, 244, 24ς, 246. ΟὈηΙρΙ. Αἰδχ. Οαξ, ΝΊς, ἀπὸ τῆς --,πῆλϑεν] αφ᾽ ἧς ἡμέρας εξεπορευϑὴ 82,93, τοβ. Οοπρ. ἀπὺὴ τῆς ἡμέρας---ἐν εἰρήνη] ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐφ᾽ ἧς αὐτὸς ἦλϑε μετ᾽ εἰρήνης, ἰητεγπηεά. οὔ; Θεοσρ. τῆς ἡμέρας ἧς 19] τῆς ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς 
Ἄτην. 1. Απη. ἙΕάἀ. τῆς ἡμέρας ταύτης ἐν ἡ σἷαν. Οἴἶτγοσ. ἔς, ἤπε 
ταύτης, ὅϊΑν. Μοΐᾳ. τῆς ἡμέρας ἧς τ᾿---τῆς ἡμέρας ἧς 29]. αἱ- τεγαῖγ, οὐπὶ ἱπιοττηθά, 2495, ὁ βασιλεὺς] Δαυιδ βασιλεὺς 24. 
τῆς ἡμέρας ἧς 29] τῆς ἡμέρας ἐν ἤ Αγ. 1... Αγηη. Εά. ϑἴαν. αὐτὸς] α 82, 93) τοϑ, 447. ΟΟΠΡΙ. ΑἸεχ. τυαρεγενέτο]) ἤλϑεν Αγ. σ᾿ 
Ἄγσπι. Εά. εἰσῆλθε 8ῖαν. Οἶτορ. ἐπανέςρεψε δ[αν. Μοίη. ἐν εἰ- 
θήν] -ἙἘ εἰς Ἱερεσαλημ 82, 93, τοϑ. ( οπηρὶ. μετ᾽ εἰρήνης εἰς Ἱερου- σαλήμ, 8ϊαν. Οἴἶτορ. μετ᾽ εἰρήνης δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΨ. εἰσῆλθεν} εξηλϑὲν 29, οΒ, 243) 244. τοαραγεγονεν 82. 
τυαρεγένετο 93) το8. (οπηρί. εἰς Ἱερεσαλὴμ] ἀπὸ Ἰερεταλημ. 29, 
98, 243,244. ατοό. εἰς ὠπάντησιν] εἰς ἀπαντὴν 29, ς6, ὅ4, οϑ, 
110, 243. εἰς υπαγΐησιν 74, 134, 144. ρτατηῖττ. ηλϑεν 247. τοῦ βασιλέως] τῳ βασιλει 82,.93, τοϑ. (ὐὐπρί. αὐτῷ 24). καὶ εἶπ] ᾿ 
α καὶ 44, τοῦ. ὁ βασιλεὺς]. 71. Τί ὅτι], ὅτι 247. τί ἐςιν 
ὅτι (υἱ ἔξτε {ογρεγ) Αττη. τ. Ασπι. Ε΄, ὅτι οὐκ ἐπορεύϑης] ἐχεπο- βεύηται (ἢς) 245. οὐκ ἐπορεύϑη οὐκ ἐπορευϑὴ ζ2. επορευϑη 436. 
μετ᾽ ἐμξ Μεμφιξοσϑέ] Μεμφιξοσϑε μετ᾽ ἐμου 1 ς8. Μεμφιξδοσϑέ] 
Μεμπιωσϑεῖ ΟΘεοτρ. 

ΧΧΥ]. εἶπε πρὸς αὐτὸν} εἰπεν ἄυτῳ 4, 242. πρὸς αὐτὸν] 
λα 247. Μεμφιξοσϑὲ] α 44, γι. Μεμπωνισϑὶ Οεοτρ. Κύριέ 
[μου] μαδεὶ μου π᾿ οἰδιαγαᾶς. τηϊηοσο ΑἸδχ. βασιλεῦ) βασιλεὺς γ4. 
ὁ δέλός μου] ο δαλος σε 111. ὃ δαλός μὲ παρελογίσατό με] οὐ 
παρελογίσατο ὁ δῆλός με; Οεοτρ. παρελογίσατό με] απερριψε με 
19, 82,93, το8. ὅτι εἶπεν] οτι εἶπον 82. ὃ ταῖς σου] ο ταις 
βου 44. ὁ δαλός σου ΟΡ. ὃ ταῖς σου αὐτῷ] ἄντῶ ο δαλος σου 
82, 93. το. ᾿Επίσαξόν μοι] ρτεαπιίτε. οτι τ 8. μοι τὴν ὄνον] μα 
Τὸν ονὸν 82. τὴν ὄνον] τὸν ὄνον (οπιρί[. ἐπιξῶ] αναξησομᾶι 10, 
82, 93. (πρὶ. επιδιξω 74, τού, 120, 134. ἐπιδησομαι τοϑ. επι- 
ξωσαι 1ς8. ἐπ᾿ αὐτὴν] ἐπ᾿ αῆον 8, 93. (134. ςοττ.) ΟΟμΩΡΙ. 
μετὼ τοῦ βασιλέως] μετ᾽ αυτα ξς2, 236, 242. ὅτι χωλὸς] ὅτι χω- 
λός εἰμι ἐγὼ ϑίαν. Οὔἶτορ. ῆς, ἥπε ἐγὼ, Θεοτρ. 

ΧΧΝΊΙ. μεϑωδευσεν) καηγορηχε το, 82, 93, τοΒ. Οοιηρὶ. ἐμε- 
“ωδευσεν 925 123» 1447) 236. (αϊ. ΝΙς. ἐμεϑοδευσεν 242. ἐν τῷ 
δόλῳ] α εν 11, 29. ο δαλος ΠΙ. Οεορ. τοὺ δαλς το, 82, 93, το. 

ἰαδίμηε ἡμερε 

Οοπιρὶ. ἐν ἐμοὶ τῷ δέλῳ Ατπι. τ. Αππη. Εὰ, τὸν ϑῶλον δίαν, πρὸς 
τὸν--βασιλέα] σε κύριέ μου βασιλεῦ Αττα. τ. Ατπι. Ἐά. “ὦ ὃς τὸν ΄ 4 ) κύριόν μου} α μου 12ο.. τὸν βασιλέα] προς τὸν βασιλεα 11. καὶ 
ὁ κύριός μ8] ο δὲ κυριος ΜῈ 82, 93) τοῦ. (οτρΙ. ὁ χύριός μα ὁ βα- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
Ὰ 

" “ ἀρ 2 ὅς μου. ἀλλ᾽ ἢ ὅτι ἄνδρες ϑανάτου τῷ χυρίῳ μὸ μοὶς σου. τι οὐχ ἣν σὰς ὁ οἰκὸς τὰ “σατρος μοῦ, β 9 ξύριῳ Μμ 
ρ, Ὗ ρ. .,Ὕ ΄λμἣ -ς “Ὃἷζἷ΄.,χῳῃ᾿ ϑ ρὸ 5 οί Ὺς ΄ ζά . "ς΄ 7 » ΕΝ 

τῷ βασιλεῖ, καὶ ἔϑηκας τὸν δδλόν σε ἐν τοῖς ἐσϑθίεσι τὴν τράπεζάν σου" χαὶ τί ἐς! μοι ἔτι δὲ- 
ὁ : Η » 2) “Ὃς ἮΝ 

χαίωμα, καὶ τῇ χεχραγέναι με ἔτι πρὸς τὸν βασιλέα ; Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, Ἱνατί λαλεῖς 
ἔτι τὰς λό ἷ ) χαὶ Σιξὰ διελεῖσθε τὸν ἀγρόν. Καὶ εἶπε Μεμφιξοσϑὲ πρὸς τὸ ἔτι τὰς λόγους σε; εἶπον, Σὺ χαὶ Σιξὰ διελεῖσθε τὸν ἀγρὸν. Καὶ εἶπε Μεμφιξοσϑὲ “πρὸς τὸν 

7 ΝΝ ΄ Ζ΄ ἣν Ν ΄ ; Ν ΄΄ “ ὡς; Ἅ 7 3 4 9 

βασιλέα, Καί γε τὰ πάντα λαξέτω μετὰ τὸ “πταραγενέσϑαι τὸν χύριόν μδ. σὸν βασιλέα ἐν εἰρήνη 
2 Ὅ0 Ἢ ͵7ὔ ’΄ » ε ς ης Ψ -ς ρφ 

εἰς τὸν οἶχον αὐτθ. Καὶ Βερζελλὶ ὁ Γαλααδίτης χατέδη ἐκ Ῥωγελλὶμ, χαὶ διξξη μετὰ τῷ βα- 
ΝΥ ; ΄ 9 ἙΝ, 2Ξ.ϑ κα ΄ 

σιλέως τὸν Ἰορδάνην ἐχκέμψαι αὐτὸν τὸν ἸΙορδάγην. Καὶ Βερζελλὶ ἀνὴρ πρεσβύτερος σφόδρα, 

υἱὸς ὀγδοήκοντα ἐτῶν, χαὶ αὐτὸς διέϑρεψε τὸν βασιλέα ἐν τῷ οἰχεῖν αὐτὸν ἐν Μαναὶμ, ὅτι ἀγὴρ 
’ 32 9. ν»" Ν ᾿ 

μέγας ἦν σφόδρα. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς «ρὸς Βερζελλὶ, Σὺ διαξήση μετ᾽ ἐμβ, καὶ διαϑρέψω 
ρ“, ρ᾿ ζή ’ 

τὸ γῆράς σου μετ᾽ ἐμδ ἐν ἹἹερεσαλήμ. Καὶ εἶπε Βερζελλὶ πρὸς τὸν βασιλέα, Πόσαι ἡμέραι 

ἐτῶν ζωῆς μου, ὅτι ἀναξήσομαι μετὰ τῇ βασιλέως εἰς ἹἱερΕσαλήμ ; Ὑἱὸς ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐγώ 
ΦΦ᾽ βο » ΄΄ ξ ρ. ΄ ,ὔ Υ 

εἶμι σήμερον" εἰ μὴν γνώσομαι ἀναμέσον ἀγαϑ καὶ χαχδ; εἰ γεύσεται ὁ ὅδλός σὲ ἔτι ὃ φάγο- 

σιλεὺς] -Ἑ ἐποίησε τὸ καλον ἔνωπίον 44) 747) τοῦ, 120, 134) 144. 247. 
“Ἑ ἐποιῆσε τὸ κᾶλον ἐνωπίὸν ἄυτὰ ζ2, τύ, 64, 123, 216, 242, 246. 

(αι. Νίςο. -Ἐ ἐποίησεν τὸν καλὸν ἐνώπιον (ἢς) ςς. -Ἐ ενωπίον αὐτα΄ 
92. - ἐποίησε τὸ ὠγαϑὸν αὐτξ πρὸ αὐτὰ Αττι. τ. Απῃ, ΕΒ. ὡς 
ἄγγελος ργαπηῖί. καὶ ΘΟ οτρ. ὡς ἄγγελος τὰ Θε5] ἐποίησε τὸ 

καλὸν ἐνώπιον, ὃς ἄγγελος τῇ Θεξ (ῆς) ΠΠ. τἧξ Θεὰ] α του 29, 44, 
ξό, 93, τού, τοβ, 244, 246. Οοπηρὶ. Κύυριξ 247η, καὶ ποίησον] 
ἐποιήσεν το, 82, 93», 1ο8. (οπιρὶ. καὶ εἐποιῆσε 247. καὶ νὺν ποίησον 

Ατγη,. 1. Ασῃ. Εά. καὶ δῖαν. Οἷτορ. τὸ ὠγαϑὸὺν] τὸ κᾶλον 10, 
82, 93. τοϑ. καλὸν (ουρ!. ὅσον ἀγαϑόν ἔστιν Αστη. ᾿. Αστη. Ἐά. ἐν 
ὀφθαλμοῖς σε} ἐνωπιον τε Θεξ 19, 82, 93, το8. ἐνώπιον Θεξ Οοπηρῖ. 

ΧΧΨΝΤΙῚ. Ὅτι οὐκ ἦν] οτι οὐκ ἐξὶν 19, 1ο8. Οὐρὶ, πᾶς ὃ 
οἶκος] άροικος 111. ολος ὁ οἰκὸς 109) 82, 1τοϑ. (οΠΊΡ]. καὶ ο οἰκὸς 

ξό. ο λᾶος ΤῈ οἰκξ 93. λ0 247. τό πατρός μου] τε σατρος σου 
1Π| ςό,.46. ἀλλ᾽ ἢ ὅτι} οτι αλλ᾽ ἡ 29, 64, 92, 98, τού, 120, 
121) 134) 144) 18, 236, 242, 2435 244..246. ΑἸά. οα οτι 44, 71, 74, 

93» 1ιο8, 24ς. (οπιρ. ἀλλ᾽ ἢ ὅτι ἄνδρες ϑανάτου] εἰ οὐκ ἄνδρες 
Θανάτου Α΄. 1. Αγ. Ἐά4, ἀλλὰ ϑανάώτου ἄνδρες (εοῖρ. τσλὴν 
ἄνδρες ἔνοχοι ϑανάτου 51Αν. ἄνδρες ϑανάτε] ἀνδρος ϑανατου 24ς. 

ἀνδρες ϑαναΐω 246. ἔϑηκας] καϊεσησας ΧΙ, 19.) 29, 44, 71) 74.) 82, 

92, 93, 985) τού, :οϑ, 120, 121» 1347) 144) 1.8, 536, 242, 243) 244) 
545. Οομρ!. (δῖ. Νίςο. καεσηκας ζ2. εἐγησας τό, 246. ἔϑηκαν 
ΑΙά. ἐκάϑισας δῖαν. ἐν τοῖς ἐσθίεσι] μετὰ τῶν ἐσϑιόντων δῖαν. 

τὴν τράπεζαν σου] ἐν τὴ τραπεφὴ σε το, 82, 93, 1το8. (πρὶ. ἐπὶ 
τῆς τραπέζης σε δῖαν. τράπεφαν σου] τράπεζαν τα βασιλεως 44ς. 
τράπεζαν τὸ χυρίε Αγ. τ. Απῃ. Εά. καὶ τί -- δικαίωμα] καὶ εκ 

Χεῖρος τινος ἐςὶ μοι ἔτι δικαιοσυνὴ το, 82, 93.) 108. καὶ ἐπὸ τίνος 
χειρὸς ἔςαι μοι ἔτι δικαίωμα ϑίαν. Οἶτος. καὶ τί ἔςι μοὶ] οτι ερὶ 
μοι 44. 120, 134) 144. ἔτι δικαίωμα] αὶ ετὶ (134. δάάϊπιγ ζυρτα 
{1π.) Ατπι. τ. Αππ, ἘΔ. ετὶ δικαιωμαῖα 144. καὶ τοῦ κεκραγέναι 
με] καὶ εδοησεν 19, 82, 93, 108. τοῦ κεκραγενῶι 29, 243. τοῦ 
"κεκραγέναι με] α μὲ ΧΙ, 44) τό, γ4, τού, 120, 121, 134») 144) 24, 
246. (οὶ. 

ΧΧΙΧ. εἶπεν αὐτῷ} αυτῳ 44, 82, 93, 1τοβ. εἰπε προς αὖον 245. 
αὐτῷ ὁ βασιλεὺς} ο βασιλευς αυτω 24ς. λαλεῖς) τληϑύυνεῖς 10) 
93; 1ῖο8. τῦληϑυνης 82. λαλεῖς ἔτι] α ετὶ ΧΙ. λαλεῖς καὶ ἔτι 
ϑίαν. Οἷἶγορ. τοὺς λόγους σκ] τοις λογοις σου 44. εἶπον δια. δὰ 
ἔπ. (0π|.} εἴρηκα σὲ καὶ Σιξα διελεσϑαι τὸν ἀγρὸν 19, 93» 1οβ. 
ΟὐαΊΡΙ. ὥς, πἰῃ Σηδα, 82. εἰπὸν τω ὅπλω σε καὶ σὺ, (0) και βαδιξε 
ἐγῶ ἄμφοτεροι διελεισϑε τὸν αγρον τοό. εἶπον, Σὺ] εἰπὸν σοι 44) 246. 
ΑΙΑ. 5[αν. Μοίᾳ. Σὺ] ὅτι σὺ Ατη!. τ. Ατην. Εά. Σιξὰ] ὁ Σιδὲ 
Οεοις. διελεῖσϑε] διελεσϑε ΧΙ, ςό, 64. ΑΙά. διελεισϑαι 29, 44. 
71. διελεσϑαι ςς, 246. διελεῖσϑε ἑαυτοῖς ϑίαν. τὸν ὠγρόν] ὑμῶν 
τὸν ὦγρόν Οεοτρ. Ά 

ΧΧΧ. Καὶ εἶπε] και ἀπεχριϑὴ 44. -Ἑ αὐτω γι. πρὸς τὸν 
βασιλέα], γ1. -Ἐ ἐν εἰρηνη 242. Καί γε τὰ πάντα] και τα 
πάντα 82, 93,) 247. (οἰηρί. ΑΙεχ. τοαῦα τληῖυπη 242. ταῦτά γε 
σᾶντα Θεοῖς. ἤδη τὰ πάντα 8αν. Οἶτορ. τὰ πάντα] κα τὰ ςς, 
2344. ἀπαντὰ τ2ι. μετὰ τὸ --τὸν βασιλέα] ἐπεὶ ἦλϑεν ὁ βασι- 

λεὺς Αττῃ. 1. Αγηι. ἘΔ. ὅτι ἦλθεν ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς Θεοιν. 
δῖαν. Οἴἶτορ. ἐν εἰρήνῃ] αὶ 74. 

ΧΧΧΙ,. Καὶ Βερζελλὶ] μετὰ δὲ τοῦτο Βερζελιὶ ϑίαν. Οἴτορ. 
Βερζελλὶ] Βερζεελλι (ῇς ςοηι. [64.) τοῦ. Βερζελλεις (8 {επηρετ) «το. 
Αἰεχ. Βερζελι 242. Αγπι. τ. Αππῃ. ΕΔ. ΟΘογρ. Βερφελλιὶ ϑῖαν. ΜΜοίῃ. 
ὃ Γαλααδίτης] ο Γαλααδειτὴς 923. ὃς ἐκ Γαλαδὶτ 5[αν. Οἴἶτος. 
τκ Ῥωγελλὶμ} εκ Ῥακαξειν 19) τοϑ. εκ Ῥωγαλλειμ, 29. εκ Ῥογελιν 

71. ἐν Ρακαάμεῖν 82,93. εχ Ῥωγελλειμα 110, 1ς8. ΑΙεχ. εκ Ῥωγε- 

λιμ 242. ἐκ Ῥυγελλειμ 246. ἐκ Ῥωγελλὶν Οοπιρὶ. ἐκ Κρωγλὶ 
Θεοῦ. ἐξ ᾿Εκρογολὶμ ϑίαν. Οἴἶτοξ. καὶ διέξη] πε καὶ Θεοῖς. 
μετὰ τοὺ-- Ἰορδάνην 13] τον Ιορδανην μετα του βασιλεως “46. ἐχκ- 

«ίμψαι) τροπεμψαι ΧΙ, 295» 445 52», ξςό, 71, 745) 925 98, τού, 110, 

120, 121) 144) 158, 236,242,243,)244. (αἵ, Νίς. τὰ τροεκπεμψαι 
19) 64. ΑἸά, τὰ προπέμψαι 82,93; τοΒ, 123. Οὐπιρί. προσπεμψαι 
24ς. ἐκπέμψαι αὐτὸν τὸν Ιορδάνην] 134. τὸν Ἰορδάνην αἱι.} 
λ 44, 71, 247. εκ τὰβ Ἰορδανε 82, 93. τοϑ. (πρὶ. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ Βερζελλὶ] καὶ αὐῇος 71. καὶ Βερζελι γ4. καὶ ὃ 
Βερζελλει 93. καὶ ὁ Βερζελλὶ ΟΠ. ἀνὴρ τορεσξύτερος] τρεσ- 
δυτης 19, 82, 93» 1οϑ8. ΟΟμρ[. τρεσξύτερος} τρεσξυτης 64, γ4, 
τού, 120, 123, 134, 236. ΑἸά. (αἴ. Νίς. υἱὸς ὀγδοήκοντα ἐτῶν} 
ὡσει ἐτῶν ογδοηκοῦα 247. ὡς ὀγδοήκοντα ἐτῶν 5|αν. Οὗτορ. ὀγδὸο- 
ἠκοία ἐτῶν] ΤΥ. 44, 93ν.:1ο8. Οοπηρί. καὶ αὐτὸς] τος το, 82, 93, 
1ο8. λαυτὸος 71. διέθρεψε] εἐχωρηγησε 19, 93. εχορηγήσε 85, 
1οϑ. τὸν βασιλέα] τω βασιλεῖ 10, 82, 93» 1τοϑ. ἐν τῷ οἰκεῖν] 

ἐν τῶ χαϑησϑαι 10, 82) 1ο8, 123. (ΟΠΊΡ]. εν τω καϑισϑαι 93. ὅτε 
ὥκει Αττ. 1. Αττη. Ἐά. Οογρ. ϑ[αν. οἰκεῖν αὐτὸν] οἰκὼ ἀντου 
τοό. Μαναΐμ] Μαναειμ 11,29, (ς ς- πιᾶγρ. παρεμξολαις) 64, ττο. 
ΑΙά, τουαρεμδολαις 19, 82, 93, 1οϑ. Οοπιρὶ. Απτῃ. 1. Αστῃ. Ἐά. 

. 
ΤΊ 

μέγας ἦν] μεγας εςι 11, 247. 
Μαναιν γ1. “εν παραξολαις ἀειμ 158. Μααναεὶμ ΑἸά. 
ἀνὴρ] ὅτι καὶ ἀνὴρ ϑίαν. Οἰἶτος. 
ΑΙεχ. αν 93. 

ΧΧΧΠΙ. τρὸς Βερζελλὶ] προς αὐἷον 44. κα προς 446. διαθεῖ 
πρὸς ἰπ ομαγαές. τηΐπογε ΑἸεχ. Βερζελλὶ] Βερξελλι 429. ρταπιῦ, 

τὸν 935) 1ο8. (πρὶ. Σὺ διαξήσῃ] εἰ διαβηση 82, 93, τοΒ. δια- 
ϑρέψω] ϑρεψω τού, 24ς. ϑρεψαι 246. τὸ γῆράς σου] τὸν οἶκόν 
σε ΑἸεκ. μετ᾿ ἐμξ 251, 71. μαεῖ ἴῃ οπαγαές. πηΐπογε Αἰεχ. 
ἐν Ἱερουσαλήμ.) εἰς Ἱερασαλήμν 10, 44) 74γ) τοῦ, 120, 134, 144) 236, 
242. (αἵ. Ν)ς-ς. . 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ εἶπε] καὶ ἐπεκρίϑη Οφοτρ. εἶπε Βερδελλὶ πρὸς 
τὸν βασιλέα] εἰπεν αντῳ Βερζελλι γ1- Βερζελλὶ] Βερφελλει (ἃ 

{εταροτ) 93. Βεερζελι τοό. Πύόσαι---ζωῆς μου] ποσαι αι ἡμέραι 
ἐσοντῶι ζωὴς μοι ἔχέε ΄τθ. Πόσαι ἡμέραι} τοσαι αἱ ἡμέραι 247. 
Οοπιρὶ. Ομγγίοῖς. 1. 2ο1. πόσαι ὦσιν ἡμέραι Αττη. τ. Ατηι. Ἐά. 
ἡμέραι ἐτῶν} ἡμερῶν ἡμέρων 11, ςς. ἐτῶν] α Αἴ, 1. Ατπι. Ἑά. 
δῖαν. Οἶτορ. ἐτῶν δωῆς μι] ἐσονῖαι μοι εκει 82. μοι εσοΐαι εκεε 
93. εσοΐαι ἐτων ξωης μοι ἔχει τοϑ. ργαηηει. ἔσονται, Οοῃηρί.. 
-« ἔσονταί μοι ἐκεῖ ΟΠ. 1. οεἷξ. ὅτι ἀναξήσομαι] να αναξω 

19) 82, 93») τοΒ. Οουηρὶ. ΘΟ γίοί. 1. οἷ. μετὰ τὰ βασιλέως] μᾶκ 
σου 44. εἰς Ἱερεσαλήμ,] ἐν Ἱερεσαλημ, 11]. 

ΧΧΧΨ. Υἱὸς ὀγδοήκοντα ἐτῶν] ἤδη ὧν ὀγδοήκοντα ἐτῶν ϑίαν. 
Οὔτος. ὀγδοήκονϊα ἐτῶν] Ττ. 64. ἐγώ εἰμι] κα ἐγὼ 44. ΟἸγίοί, 
1. εἶς, ΤΥ. τῷ3. (δῖ. Νῖο. α εἰμι 24ς. εἰ μὴν-τ-κακξ] αὶ σὰπὶ ἱπ- 
τεττηθά. 71. εἰ μὴν γνώσομαι!) μὴ γνωσομαι ΠΠ|, ΧΙ, 29. 44» 52) 
ςό, 64) 74, 92, 98, τού, 119, 120, 121) 1235» 1349 1449ν1:ς8, 236, 242, 

243) 2445 (246. υἱ νἱἀεζιτ.) 247). Οοπιρὶ. ΔΙά4. (δι. Νὶς. Οεογξ. δίαν.: 
ἐς γνωσομιῶι 19, 82) 93», 1οϑ8. ΑἸεχ. ΟΒγυίο. ἰος. οἷ. μὴ γνώσωμε 
(Πς9) δ4ς. γνώσομαι) γνώσομαί τι Αση. :. πη. Εα. ἄγαϑε 

καὶ κακξ] -Ἐ εἰς πονηρὸν 1]. καὶ καχκξ] καὶ ἀναμεσον τπονήρου ΧΙ, 
29. 529) 64» 74) 929 985) 1Ιού, 110) 1205) 121) 123») 1342 1.8, 236,24. 

ΑΙά, Οαϊ. Νίο. καὶ τῦονηρου 44, 244) 246. καὶ ἀναμέσον κακξ εἰ 
«πονηρὸν ςς. καὶ ἀνάμεσον καχξ 935 108, 144) 242. Οοιηρί. “ΟΠ - 
(οἵ. 1. εἰ. εἰ γεύσεται} ἢ γευσεται 11], ΧΙ, ο8. Θεογρ. εἊ γνωσε- 

τῶι 295) 44γ 527 56; 745) 925 τού, 120, 123) 134» 236, 2.4.3) 246. (ὑἴ. 

ΚῈ Φ. ΧΙΧΣ: 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. ΧΙΧ. 
Ν ΄ Ἅ  » “7 

΄ ἢ μ 
βαὶ ἡ σίομαι; ἡ ἀχέσομαι ἔτι φωγὴν  ἀδόγτων χαὶ ἀδεσῶν . 36. φορτίον ἐπὶ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα; 

΄ τϑ βασιλέως" χαὶ ἱνατί ἀνταποὸδὶ 

τὸν βασιλέα, Τί ὅτι ἐχλεψάν σε οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀνὴρ ᾿Ιόδα, καὶ διεξ! 
χαὶ “σᾶντες ἄνδρες Δαυὶδ μετ᾽ αὐτῷ : 

ΝΙο. 3 γνώσεται 64, το, 121, ἴς8, 94, 247. ΑἸ4, 51ν. αὶ γνωσε- ται γι. εἰ γεύσηται ΟΒιγίο. 1. εἰ. ἢ εἰ γεύσεται Αγ). 1, Ατγγη. ἘΔ. ὁ δελός σε ἔτι] ετι ο δωλος σα 64,93, τοϑ, 236. Οομηρί. ΑΙά, ἔτι ὁ δύο λόγους (ῃς) “4 ς. α ἔτι Ατηιο τ. Αγπι. Ἐὰ. Οδοῦρ. ἔτι ὃ φάγομαι] ὅ, τι ὃ φαγομαι 111. σα ἂν ἐσϑιη το, 82. Οδεγίοῇ. 1, εἷκ. οτι ὃ φαγωμαι 74. ἢ ὃ φάγομαι 247. ὃ φάγομαι] οσῶ ἂν εὐϑιες 93: ὁσὰ ἂν ἐσϑιη τοϑ. Οοπηρὶ. ὁ φαγώμαι 536, 245. ο φαγων 2ςς. ὅ πίομαι) καὶ ὃ πίομαι ΧΙ, 20, 56, 92, τού, 120, 134, 144, 244. Ορξ. Νῖς. ἥσα ἂν πινὴ 19) 82, 93, τοβ. Οοπηρὶ. ΟΒιγίοῖς 1. οἷ. καὶ τσιομμαὶ 447 121, τς8, 242. χαὶι ὃ τιιώμαι γ4, 236. ἢ ὃ πίομαι 247. ΔΙΑ. Αετη. 1, δίᾶν. - ἢ ἀκόσομαι] εἰ ἀκεσομαι 445) 74,82, 92, τοῦ, 120, 1345 144. 236, 442. (οπιρῖ.’ οὐκ εἰσαχεσομαι ζ2. Παθεῖ ἢ ἴῃ οδιαγδέζ. τηΐηοσε ΑἹεχ. 
Ἰ. οἴ. ,.. φωνὴν 44; ζ2, 74) 92, τού, 120, 134, 236. ετι φωνὴς ξζ, 247. καὶ φἀδεσῶν] ἢ φωνὴν αδουσων τό, 446. κα ἄἀδασων 64, 24ς. ΑΙ4. ΑΙεχ. ΟΒγγίοί, 1. οἷς. κὰκ ἴ58. καὶ ἱνατί ἔςαι] καὶ ινατι γινε- τῶι 10, 82, τοϑ. (ὐοπιρὶ. ΘΟ γγίοε. 1. οἶς, και ἐνᾶτι γενῆται 93. α καὶ 246, 247. Βιαδεῖ καὶ ἴπ ομδγαέδ. τηΐποτς Αἰεχ.Ἅ ἔτι ὁ δλός σου] αὶ ετὶ ΧΙ, 19, 44, 71) 74) 82, 92, 93, τού, τοϑ, 110) 120, 121, 123) 1347) 1447) τς8, 236, 242, 24ς, 247. (ὐοπιρὶ. (αὶ. Νίο. Οἢιγ- (οἵ. 1. οἷς. Ασπι. τ. Αττῦ, ΕΔ. ὁ δαλος σα ετι 20. ΑΙεχ. ὁ δαλος ετι 3944. ἔτι ὁ δαλός σου εἰς φορτίον] εἰς φορτίον ὃ δαλος σου ετὶ 246. εἰς Φορτίον) εἰς Φφορτον 447) 745) τού, 134, 436. (δι, Νίς. λ ες 82, 93, τοδ. (οπηρί. ΟΒεγίοί, ἰοο. εἶς. Αππτη. σ. Ἀπ. ἘΔ. ΟΘεοῦρ. ργαπηῖι. καὶ ΑΙεκ. ἐπὶ τὸν δες. τἀ ἤη. ΤοΠ1.] τῷ κυρίᾳ μα βασιλίως Αττη τ. “Ἄπη. Ἑά. Οεοτρ. τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ δῖαν... τὸν κύριόν μου] Α 71, 247. 

᾿ : ΧΧΧΨΝῚ. Ὡς βραχὺ] οτι ολιγον 19, 82) 93. 
χύ τε Αἴη. τ. Αγῃ). Εὰ. μικρὸν δῖαν. ὃ δελός σου] ΔΛ ῸΟ 10. μετὰ τῷ βασιλίως), γ1. ἀνγταποδίδωσί μοι ὁ βασιλεὺς] ο κύριος μου ο βασιλευς ανταποδιδωσι μοι 82, 93) τοϑ, Οοπηρὶ. τὴν ἀντα- πόδοσιν ταύτην] τῶᾶτὸ τὸ ἀνταποδομα 82, 93. ς, ἤπε το, τοϑ, Οὐπηρ. ἀνταπύδοσιν) ἀποϑωσιν 24ς. 

᾿ΧΧΧΥΙ͂Ι. Καϑισάτω δὴ] ἀπορρεψατω δὴ το, 82, 93, 
καϑησαΊω δὴ γᾳ. καϑισάτω Αττη. 1. Αγπι. Εά, ὅτι καϑισάτω γῦγ Οεοῦρ. καϑισάτω νῦν ϑῖαν. Οἰἶΐτορ. ἐπιςραφήτω νῦν 8ῖαν. Μοΐ. ὁ δελός σου] -Ἐ ἕν τὴ πσολει 246. δῆλος] δολος 242. ὠποϑανγοῦυ- μαι} τελευτησαΐω 82, 93») τοϑ. Οοπιρί. Ἢ νῦν Θέεοτρ. ϑῖαν. Οἴτορ. ἐν τῇ τοόλει μ8} α 246. ἐν τῇ πόλει σε Ατη. ᾿τ. ἐν τῇ τόλες αὐτῷ Απη. ΕἘά. ταρῶ τῷ τάφῳ] και ταφησομιαι ἐν τῶ ταφω 1ρ, 82, 93, 1οϑ. Οοπιρί. παρα τὸ ταφος 242. εν Τῷ ταφῳ 546. ἔς, ργρεγηο καὶ, Ατη). 1. Ασγῃγ. Εά. τοῦ πατρός μ5} . με Απῇ. στ. Ασῃ. Ἑά. Θεό, καὶ ἰδὲ] α ἰδὲ ΧΙ, 247. Χαμαὰμ] Χανααν (ῇς ἰηῆα) 111, 247). -Ἐ ονιος με ΧΙ, 20, ς2, τό, 64, γι, 74,92; 98, τού, 110, 120, 121) 1239) 1347) 1447 1ς8, 226, 242, 243) 2445. 24ς, 546. Α]Ἱά. (ῖ. Νίς. Αχιμᾶαᾶᾶν ο νιος βου 19. ἔς, ἤπε ο, τοβ. ργξπη. ο νιὸς μδ ςς. Οδθογρ. δῖαν. Αχιμααχ, ο νιος μου 82. Ἀχεινῶαν ο υἱὸς μου 93. Σιμαὰν ὁ υἱός με Οοτιρ!. διαξήσεται] διελευσεται 10, 82, 93. 1ο8. Οομηρὶ. -Ἡ ουιος μα 44. Ῥγαξυηϊε, καὶ 246.6Ὁ τὰ κυρίᾳ μ8] 247. καὶ ποίησον] καὶ ποιήσεις 109 82, 93, 1οϑ. Οομρρι. ᾿ αὐτῷ τὸ ἀγαϑὺν] το ἄρερον αὐτω 93. τὸ ἀγαϑὸὺν] τὸ ἀρεζον (ῇς ΟΟΠΊ. 164.) το, 82, τοϑ. ΟοπρΙ. ὅσον δοκεῖ ἀγαϑὸν Ατῃ;. τ. Ἄτην. Ἑά. ἐν ὀφθαλμοῖς σε} ἐνωπιον μὲ 19, τοϑ, ενωπιον σε 82, 93. ΟοΠΙρΡΙ. ἢ ΧΧΧΨΥΤΙ, ὁ βασιλεὺς) - προς ανῖον 82, 93. Οοωρὶ, ϑίαν. οι. 1], ᾿ 

το8, (περί. βρα- 

τοϑ. (ουρρί. 

Ὡς βραχὺ διαξήσεται 
δωσί μοι ὁ βασιλεὺς τὴν ἀνταπόδοσιν ταύτην ; Καϑισάτω δὴ ὃ 

8. 8) 5» : 
,’ ρ εὐλόγησεν αὐτὸν, χαὶ ἐπέφρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτῇ. Καὶ διξξη ἡ 

ἔτι φωνὴν] καὶ ετι 19), 82, 93,) 246. Ομ υγίοῦ,. 

ν ει.  ξν » 
αι ἐγὰτί ες χί ἐτί 

βασιλεὺς εἰς Γάλγαλα, χαὶ ’ 

Ἰόδα διαξαίνοντες μετὰ τῇ βασιλέως, χαΐ γε τὸ ἥμι- 3 ΟΝ Ὄπ  ,. Ν Ἁ ’ Ἰσῤαὴλ “παρεγένοντο πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ εἶπεν πρὸς 
ἴδασαν τὸν βασιλέα χαὶ 

Καὶ αἀπεχρίϑη “ἂς ἀνὴρ 

Οἶτορ. Μετ ἐμὰ] { δὲ ΑΙά. 
ἐμὲ το, 82, 93) τοϑ. Οοπρρὶ. 
(οπιρὶ. ἢς ἰηῆα.) Αχινααμ 82. 

Μετ᾽ ἐμὰ διαξήτω] διελϑετω μετ᾽ 
Χαμαὰμ] Αχιμααν 19. (τοϑ. 

ἈΑχεινααν (ἢς ἴῃ Δ) 93. Ῥγϑτηϊῖ, 9 123. (καῖ, Νῖς. κρ γὼ --ὀφθαλμοῖς με] αὶ οὐγη Ἰπίεττηθα. γ1, 247. κἀγὼ ποιήσω] χαι ποιησω ΧΙ. χαὶ ἐγω ποιησω 195 44) 82, 93» 1ού, 1οϑ, 123, 134. 158, 236, 244, 245, 246. (οπῃρ!. ΑΙά. Ὅς, Νῖς. αὐτῷ] α 44, ςό. ΑἸά. Ἄπη. τ. Αγηι. Εὰ, αὐτο 93. ἄνυτου 24ς.- τὸ ἀγαϑὺν) Τὸ ἀρεζὸν 93. ,, τὸ τςβ, ὅσον ἀγαϑὸν ἢ Αγπ]. τ, Απῃ. Εά. “ἐν ὀφϑαλμοῖς μου] ἐνωπιον μου το, 82, 93. Ἔ προς αὐἷον 44. ἐν οφϑαλμοις σου ςς. ΑἸεχ. ἐνωῖτιον σου τοϑ, Οοπνρὶ. καὶ πάντα ὅσα ἄν] και ὃ εαν 9, 82, τοϑ. καὶ ὃ ὧν 93- ΟΟΤΏΡΙ. αόσα ἂν 246. καὶ πᾶν ὅσον Ατπχ. τ. ΑΠῊ. ἙἘά. ὅσα ἂν ἐκλέξῃ] α ἂν Π, ΧΙ, 44, ες, 56, 71) 74) οβ, τοῦ, 119, 120, 121, 144, 1.8, 236, 242, 24ς, 247. ΑΙεχ. οσα ἐκλεξηταὶ 1Π].᾿ ἐκλέξῃ] ἐκλέξης Ἄσπη. σ᾿ Ασπὴ. Εὰ. ἐκλέξῃ ἐπ᾽ ἐμοὶ] ἐπιτάξεις μοι το. επιταξης μοι 82; 93, τοϑ. ΟΡ. ἐπ᾽ ἐμοὶ] ἐπ᾿ ἐμὲ ΧῚ. εν ἐμοι ςό, 71, γ4, 
ἀπ᾽ ἐμῷ Αττη. σ. Ασπι. Ἐά. 

925 1ού, 120, 1345 144, 216, 242, 446. 
ἑαυτῷ τσαρ᾽ ἐμοὶ ϑῖλν. «ποιήσω σο.} τποοιήσω αὐτῷ 58ϊἴαν. Οἴἶτγος. καὶ ὃ βασιλεὺς] μετα του βασιλεως 447. διέδη 21 

ΧΧΧΊΙΧ, 
ἐφήχει ΧῚ, το, 44, ς2, 717). 74,98) τού, τοϑ, 19, 120, 121, 134, 144, 

ἰγῆχει 29, 82, 93, 24ς. εἰσίκη (ἢ) ξό. 
9437) 244, 246. (ογρρι. 
ἐξήχει τςξϑ8. , Αἴ. τ ὁ βασιλεὺς 29] αν 44. . Βερζελλὶ] Βερ- ζελι τοῦ. εὐλόγησεν πυλογησεν ΧΙ, 242, .24ς. καὶ ἐπέγρεψεν) Ἔ αὐἷον ςς. και ἀπερρεψεν 82, 93, τοϑ, 123. (ἴΠρ]. καὶ ὠπέςειλεν αὐτὸν δῖαν. τὸν τόπον αὐτῇ] Ἔ ο Βερζελλει 93. -ἘῸ Βερζελλι 1ο8.. τόπον] οικον 121; 246, 247). ΑἸά. 8]αν. 

ΧΙ, ὁ βασιλεὺς] ττᾶς ο λαος ΠῚ, 
Χαμαὰμ] Αχεινααμ 82: Γαμιὼν Οεορ. διέξῃ 25] α 71, 246. μετ᾽ αὐτῇ] μετα τὰ βασίλεως 24). Ἰάδα], 24ζ. δειαβαίνονες] ῬγατηΪ τ, οἱ. 74. διέδρησαν Ἀπ. τ. Ατῃ. ΕΑ. Οεογρ. ϑ8ϊαν. Οἶἤτορ.. διαδαίνοντες μετὰ τῷ βασιλέως] διεδιδασαν αὖον 82, τοϑ. Οοηνρὶ. 

Γάλγαλα] Γαργαλα ΧῚ, 

διεδηδασαν αὐῦονο32. καί γε τὸ ἥμισυ] και το ἡμισυ 82, το8, 242. (οπιρί. καὶ τὰ ἥμισυ 93. καὶ ἰδὲ τὸ ἥμισυ δίαν. Οἴἶτοσ. τῷ λαξδ] α τῷ 74. 
ΧΕΙ. Καὶ ἰδὰ--- Ἰσραὴλ] καὶ ουπὶ Ἰηίοιτηκά. 242. 

Ἰσραὴλ] α Ἰσραηλ ςς, “46. πάντες ἄνδρες Ἰσραὴλ Οδοῖρ. ϑῖαν. Μοίᾳ. πᾶς ὁ λαὸς ϑ[λν. Οἶτορ.. ταρεγένοντο ] παρεγένετο 44, 64. 719. 74γ 93, 98, τοῦ, 120, 1347ηγ236,242, 246, 24) Αἰά, Οἱ, Νῖς. ἤλϑε 8ῖαν. Οἴἶτγοσ. πρὸς τὸν βασιλέα ι"--βΑασιλέα 25]. συμπὶ ἰηἴετ- τηεὰ, )γ1. καὶ εἶπεν] χαι εἶπαν ΧΙ, 20, 92, τού, 120, 121) 123, 1347) 144) τ1ς8, 216, 24,2. ΑἸεχ. Οαῖ, Νίς, χαι εἶπον 44, ςς, ςό, 64, 74γ 82, ο8, τοϑ, 24) 246, 247. Οοπιρὶ. εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα] λέγεσιν αὐτῷ Αἴτη. τ. Απη. Ἐά. πρὸς τὸν βασιλέα 29] προς αὐῇον 44» 74, 93, τοῦ, 120, 121, 134) 144. τῳ βασιλει 82, 93, τοϑ. 

ριῷ φΦ᾽ ᾿ 

τὰς ἀγὴρ 

Οὐτηρ!. τρὸς τὸν βασιλέα, Τί] ρος τι 236, 242. (αι. Νῖς, Τί ὅτι] τί ἐξιν ὅτι Ατπι. τ. Ασῃῃ. ἙἘὰ, τί τῶτο ϑίαν. Οἴτορ. ἔχ- λεψαν σῈ] ἔκλαυσαν σε ζ2. οἱ ἀδελφοὶ] οι οφϑαλμοι 246. ἀγὴρ ᾿Ιδδα} οἱ ανδρες Ιαδα το, 82, 03γ τοϑ. (ὐοπιρὶ. δος. 8Ι8ν, τὸν οἶκον αὐτΒ} τὸν λαὸν αὐΐαι, 246. τὸν Ἰορδάνην] ροπίϊ «πίε τον βα- σιλεὰ “16, 242. (Δϊ. Νίς. καὶ τὺᾶντες ὅζς. δὴ ἢἤῃ,. (ςοπι.] , γι. Αγσπ). 1. Αὐτη. ΕἘὰά. πάντες ἄνδρες] πανΐας τους ανδρας 82, 93, τοϑ. 
Οοπιρὶ. τες οἱ ανδρες 546. - πάντες ἄνδρες Δαυὶδ] πραιῆες 1σ- 

᾿ βᾶπλ 24ς. 

ΧΙ. Καὶ ἀπεκρίϑη--- Ἰσραὴλ] καὶ ἀπεχριϑήσαν ἀνδρες Ἰουδὰ 6ΟδΜ 



Α ἢ 

Ἢ 
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ἘΠῚ ι ς Ὁ 

Ῥ: 

οὐκὶ λιναν 

ΕἾ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

ΚῈ δ. ΧΙΧ, 
’ Φ ᾿ ε , ἃς χ  ῶ 

᾿Ιόδα πρὸς ἄνδρα ᾿Ισραὴλ, χαὶ εἶπαν, Διότι ἐγγίζει πρὸς μὲ ὁ βασιλεύς" καὶ ἱνατί ὅτως ἔϑυ.- 

μώϑης περὶ τῇ λόγου τότε; μὴ βρώσει ἐφάγαμεν ἐκ τᾶ βασιλέως, ἢ δόμα ἔδωχεν, ἢ ἄρσιν ἦρεν 

ἡμῖν; Καὶ ἀπεχρίϑη ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ τῷ ἀνδρὶ ᾿Ιέδα, καὶ εἶπεν, Δέχα χεῖρές μοι ἐν τῷ βασιλεῖ, 
7 5, Ν 7 2 ἴω (δ 3 ενΝ ΄͵ Ν ε Ζ΄ ρ, “ Ζ Α  χαὶ παρωτότοχος ἐγὼ σὴ χαΐ γε ἐν τῷ Δαυίδ εἶμι ὑπὲρ σε" χαὶ ἱνατί τοῦτο ὑξρισᾶάς με, χαὶ 

οὐχ ἐλογίσϑη ὁ λόγος μου πρῶτός μοι τοῦϊ τόδαὶ ἐπιςρέψαι τὸν βασιλέα ἐμοί ; χαὶ ἐσκληρύνθη 

ὃ λόγος ἀνδρὸς ᾿Ιόδα ὑπὲρ τὸν λόγον ἀνδρὸς ᾿Ισραῆλ. 

τς ταλλες ’ εΝ ,’ Ν Ψ τῷ Σαξεὲ. δο Β 2 "Ν 

ΚΑῚ ἐχεῖ ἐπιχαλδμενος υἱὸς σαράνομος, χἂϊ ὀγομῶ αὐτῷ Σἄρεξε, ὑἱος ΒΟχΟΡΙ ΑΚΉΡ ὁ 
ΠΣ ΝΗ ιν 2 ς ,ω Ν 2 “ 9 νι. ’ ε 

ἐσάλπισε τῇ κερατίνη, Χαὶ εἶπεν, Οὐχ ἕςιν ἡμῖν μερὶς ἐν Δαυὶδ, ὅδὲ χληρονομία ἡμῖν ἐν τῷ 

«Ἡ» - - 

Ϊεμινὶ, χαὶ 
ΓΟ, 

υιὼ 
) 

43. 

ΚΕΦ. 

ΧΧ, 

Ι. 

Ἰεσσαί: ἀνὴρ εἰς τὰ σκηνώματά σε Ἰσραήλ. Καὶ ἀγέξη “σᾶς ἀγὴρ Ἰσραὴλ ἀπὸ ὄπισϑεν Δαυὶδ 2. 

ὀπίσω Σαξεὲ υἱξ Βοχορί: χαὶ ἀνὴρ ᾿Ιόδα ἐκολλήϑη τῷ βασιλεῖ αὐτῶν, ἀπὸ τῇ ᾿Ιορδάνου χαὶ ἕως 

τοῖς ἀνδρασιν Ἰσραὴλ 10.) 82) 93. 108. Οοπιρὶ. καὶ ἀπεκρίϑησαν 

ὠάντες ἄνδρες Ἰόδα Ὡρὸς τιάντας ἄνδρας Ἰσραὴλ Οεοτρ. ἄς, ἤπε 

πάντας, ϑἷαν. πᾶς ὠνὴρ] αὶ σὰς ΔΙπ).. 1. Αγη. Ἑή. ἡ Ἰού- 

δα] α (ὥρια τοήρι. δ 8]. πὶ.) τοό. Ἰσραὴλ ΑΙά. πρὸς ἄνδρα] 

προς ἄνδρας 44, τοῦ, 134) 144. τῷ οἴχῳ Δι. Ἑά. πρὸς ἀνδρα 

Ἰσραὴλ] τῷ ἀνδρὶ ̓ Ιόδα ΑἸα. καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον 44) 82, 9 3 οϑ, 

1οϑ, 243, 244. Οοπιρὶ. ΑἸά.. καὶ λέγει την. Ἑά. Διότι ἐγγίζει] 

διατι εγίιζει 44. οτι εγίιζει 84, 93, τοϑ. Οοπιρί. διότι ἔτι ζῇ 347. 

Διότι ἐγγίζει πρὸς μὲ ὁ βασιλεὺς] διότι ἤγγιζε δὴ ἐξὶ με ὁ βασιλεὺς 

(ἄς) Αττι. τ. Απη. Εά, ὅτι ἐγγὺς ἡμῖν ὁ βασιλεὺς δῖαν. Μοίᾳ. 

πρὸς μὲ] ἡμῖν το, 84, 93, 108, 24ς. (οπηρί. πρὸς μὲ ὁ βασιλεὺς} 

ὁ βασιλεὺς προς μὲ 247. ὁ βασιλεύς [μ8] πρὸς μὲ Αἰεχ. . χαὶ 

ἱνατί ὅτως} καὶ ινατι τετο, ᾿ς) 645 829. 93) 247. Οοτηρια καὶ διατι 

ἀτῶς 71, 74- δ ὅτως ΔΙεχ. ἌἍπῃ. τ. Ατ. ἘΔ. κ καὶ Οεοῦς. ἱνατί 

βίαν. Οὗτορ. ἔϑυμώϑθης] ἐπορευϑὴς 44. (τού. {εὰ π᾿ πιᾶγρ, 8} αἱ. 

τὴ. ἔγαίαις 6.) ηϑυμηκᾶς 82,) τοϑ. εϑυμηῆκας 93. εϑυμωώθητε 247. 

ἰϑυμώϑη αι. Νίς. περὶ τῇ} μετὰ τὰ 44. μὴ βρώσει] μὴ πωνο 

βρωσιν 111. μη βρώσεις 29, 247. μὴ βρωσιν, 56, 12ῖ) 144) 246. 
ΑΙ4. μὴ ἔδοντες Απη. 1. Ατπι. Ἐά. μὴ βρώσ.---βασιλ. 7 οι ἐσϑιον- 
τις βεξρωκαμεν τι βρωμα παρὰ τω βασιλει χ9. ὥς, πῇ ἢ ἐσϑιοντες, 
93. 1τοϑ. ἢ εσϑιοντες βεδρωκαμεν τι βρωμα παρὰ τὰ βασιλεως 82. 
Οοπιρ. ἐφάγαμεν] φαγομεν 29. εφαγομεν 44) ςὅ, 645 715) 74) 
92, τού, 120, 134» 14451 58, 236,243,245,) 246. ΑἸά, ΑΙεχ. δῖ. Νῖο. 

ἐφαγωμεν 242, 247. ἰφάγαμέν τι Αττη. 1. Απῃ. Ἐά. ἐκ τὰ βα; 
σιλ.] παρα τα βασιλ. 44, 745 92, τού, 120, 1345) 144) 236, 242, 245. 

(αἱ. Νῖο. δόμα] δωμα το, 242. βρωμα 44. ἔδωκεν} δεδωκεν 

ΧΙ, 44, τό, γ1, 74» τού, τοϑ, 123, 134. 144, 158, 236,245, 546. ΑἸά. 

ΑΙεχ. δέδωκεν μιν 82, 93. Οοπιρί. δεδωκαμεν 119. ελαθομεν 247. 
“Ἔ ἡμῖν Απη. 1. Απη. Εά, Οδογρ. δίαν. ἢ ἄρσιν ἦρεν ἡμῖν) 

λα Οοπρ. ἡμῖν] ἀφ᾽ ἡμῶν Οεοζς. δῖαν. 
ΧΙ1Π. Καὶ ἀπεκρίϑη] α καὶ Απη. τ. Ασῃ, Ἑά. ἐπεκρίϑη 

ἀνὴρ Ἰσραὴλ] απεχριϑησαν ο; ανδρες Ἰσραηλ 19, 93) 1το8. (οπιρὶ. ὥς, 
δϑίσιυε οἱ, 82. ϑἷαν. Ἰσραὴλ) Ἰσραηλίτης Αγ. 1. Αττὴ. 4. τῳ 

ἀνδρὶ] προς ανδρας ΧΙ. δι. Νίς. προς τας ανδρας το. 82, 93» 1οϑ. 
Ομ. δἷδν. πρὸς ανδρα 29, 44) κό, 715 745 925 98) τού, 110, 130, 

121) 123) 134) 144) 158, 236, 542, 243, 244, 245,2346-Ὁ τῷ ὧν- 
δρὶ ̓1όὅδα}  .-2. καὶ εἶπεν] καὶ εἰπαν ΧΙ], 121. καὶ εἰπὸν 10, 82, 

93. 108. ΟομρΡ]. δῖαν. χεῖρές μοι} χεῖρες ἐμοι 29. ΤΥ, 82, 93, 
τοϑ. Οομρὶ. ὙΠμεοάοτεῖ. Ὁ. 37. 1. 2 Ἀερ. χεῖρες μὸυ 247. κα μοὲ 

Οεοτν. ἐν τῷ] τπαρὼ τῷ ϑῖαν. καὶ τορωτότοκος ἐγὼ] καὶ τρω- 

τότοκος εἰμὶ ϑδ᾽3Δν. καὶ τρωτότοκος ἐγὼ ἢ σὺ} « Οοπιρῖ. εἰ φγίπμιο- 

γέπίικες ἔροιο... Μεῖ, 1Δῖ. εχ (σά, Θεγπι. 7. ἥ σὺ] εἶ σὺ τοῦ. 
εἰμὶ ὑπὲρ σὲ αὐτὸς Απη. 1. Ατπι. Εά. ὑπὲρ σὲ Θεογρ. καί γε 
--οὐπὶρ σῇ ἐν τῷ Δαξὶδ ἐσμὲν ὑπὲρ ὑμῶν Οεογρ. ἤς, ἰῇ ὑπὲρ σὲ» 
ϑίαν. εἰ ροηΐξ ὕξες υτταφυς Ψετῆο πίε καὶ τυρωτότοκος ὥς. καὶ 

᾿ λῚ 
᾿ ῥνατί τῶτο} καὶ τι οτι το, 82, 93», 108. ΟὐΟπῖρὶ. κακαὶ τ19. χαὶ 

ἱνατί ἅτως Ατηι. τ. Απη. Ἑά. Οεοτρ. δῖαν. ὕδρισάς με] ἡτιμακας 
μεο, 85, τοΒ. ητημάκας με 93. ἐπολέμησώς με Ατηι. 1. Αγηι. Ἐά, 
καὶ οὐκ ἐλογίσϑη---βασιλέα ἐμοί 1 χῶιν οὐκ ἐγένετο τὸ ρημα μὲ τρωτε- 

βὸν τὸ ἐπιςρέψαι τον βασιλεῶ μου 19. ἢσ, πἰῇῆ τῆροτερον, 82, 93») 108. ᾿ 

ΟοιηρΙ. ὁ λόγος με] μ ο λογος 2Ζ246.Ό. ταρῶτός μο!} τσρωτος 

μοι ΧΙ, 29, 445 (55. ἐχ ΟοΥτ. 8Ό αἱ. τ.) κό, 64, 71, 745) 92) τού, 
110, 123» 134» 144, 236) 242, 244,24, 246. (ἰαῖ, Νίο. πρωτος ἐμά 
121) 1ς8. ΑΙά. τρωτὰ μοι 247. τρὸ ἐμᾷ δῖλν. τὸ Ιάώδα] τὼ 
Ιαϑα (ςς. εχ οοτ. 8Ὸ 4]. τι.) 64, 71) 92) 144. κα [αδα 247. ΑΙεχ. 
κα Αζηι. ᾿. Ασῃ. Εά. τὰ 1όδα---ἰμοί 1 ουπὶ ἱπιογιηεά. 2.42. 
τὸν βασιλέα ἐμοί} κα ἐμοι τό, 246. τον βασιλεα μοι 1ς8. τὸν βασι- 

Οεοτῖρ. δῖαν. Οὔἴτος. ὄνομα δὲ ϑῖλν. Μοίᾳ. 

᾿Ατ. 1... Βεῖ Θϑοσρ. Σαξεὶ δ5ἷδν. 

λέα πρὸς μέ Απη. τ. Αγπι. Ἑά. καὶ ἐσκληρύνθη] καὶ ἐσχληρωϑῃ 
242. ὃ λόγος] τὸ ρημᾶ 19, 82593. 1τοϑ. ΟοΙηρί. ἀνδρὸς 19} των 

ἀνδρων 19. λα 44. ἄνδρων 82, 93» το8. Οοπιρὶ. δῖαν. -- ἔχειν 245. 
ὑπὲρ τὸν λόγον] υπερ το ρημα 19, 82, 93, 1οβ8. (οπιρί. ὑπὲρ τῷ λό- 
γου Οῖ. Νίς. ἀνδρὸς 29} ανδρων 19, 82, 93, τοΒ. Οοηιρὶ. ϑ8(αν, 
Α 44. 

Ι. ἐκεῖ ἐπικαλέμενος} ΤΥ. ΑΙεχ. ἐκεῖ διεράφη τη. τ. Απτη. Ἐά. 
α ἐπικαλέμενος Θεοῦ». ἐκεῖ ἦν ϑίαν. ἐπικαλέμενος. υἱὸς τταρᾶνο- 

μος} απηδα ἀνὴρ νιος λοιμος 10, 82, 93.. (ΟΠΊΡ]. ἔς, οπι!ο ἀνηρ, 
1ιο8, υἱὸς παράνομος} νἱὸς ἄνομος ϑίαν. καὶ ὄνομα] ἔπε καὶ 

αὐτῷ} αὐτῷ Αττη. τ, 
Ατη. Ἐὰ, Σαξιὲ] Αδεε (ἔς νεῖ. 7.) 11... Σαμεε το. (ς2. ᾿ξ ἴδη- 
Ρεῦ.) Σεξαιε 93. Σαξεαι (ἢς πῆι) τοϑ. Οοπιρί. Σεξεε 120. 
᾿Αξεδαδὰν αἱ. ̓ Αὐδαδῶν πηεπά. Οομίες, Αροῖς. 110. νἱ, «αρ. 2. Σαβξὶ 

υἱὸς Βοχορὶ ἀνὴρ ὃ ̓ [εμινὶ] υἱος 
Ιεμεένεὶι ζὼ. Βοκχορὶ] Βοχορει 11. (119. ΑΙεχ. Εο ἴπα.) Βεδαδδὲ το. 
Βεόδαδει (ἢς ἴη4) 82,93. Βεδδαδι (ἄς 'πτ2) τιο8, Βοχορα (ἰπῆπ υς 

ἘΔ.) 246. Βοχωρὶ ((εηρεῖ) ΑἸά. τῷ Βωχωρὶ Θεοτρ. Βοχὸρ (ᾷς 
Ροῖϊε8) ϑιαν. Οὗτορ. ἀνὴρ 19] 44,71» 92, τού, 1345144,236. Οἱϊ, 
Νῖς. υἱος 246. ὁ Ἰεμινὶ] ο Εἰεμενεε 111. ο Ἰεμενες ΧΙ, ςό, 144,56. 
Αραχ! 19, 1οϑ. οἴεμενι 445) 74. τού, ττο, 1345) 158, 243. ὁ Τεμι- 

ναιος ςζ. ΕΧ (ΟΥΓ. Δ αἱ. πη. ᾿εμιναιος 64. ΑΙά. ἴομεν. γ1. Αραχει 
82. (93. πιᾶγρ. δεξί. οὐπὶ ὁ ἔχπρτα 11π.} κ᾿ ο 1:ώ3. Οοπιρῖ. Οαῖ. Νίς. 
ἵεμενει 46, 247. ὁ Ἰεμινεὶ ΔΙεχ, Ἰσραὴλ Ὅδοτν. ὁ Ἰεμινὲ ϑίαν. 
Οἷἶτορ. καὶ ἐσάλπισε] α καὶ Ατπι. τ. Ατπη. Ἐά, τῇ κερατίνῃ] 
σαλπιγῖίι 19, 93, 1ο8. Οοπρὶ. ϑίδν. Οὐἶτγορ. ρυβ πεῖ. ἐν 29) 44) ξύ, 
64, 715) 745) 98, τού, 120, 123, 1347) 144. 236, 244, 24ς, 247. ΔΙᾺ. 

ΑΙεχ. (αἵ. Νίς. τῇ σαλπιγῖ! 82. εν κερατινὴ 119. ἐν τῇ τσαρεμ- 
δολῃ 246. ργϑτηῖι. σάλπιγγι Θεογρ. 85ῖν. Μοίᾳ. Οὐχ ἕξιν ἡμῖν] 
δχ ἐπὶ μοι 10) 82) 93, τἸο8. Οὐκ ἕξιν ἡμῖν-ἐσσαί ] πον οἱ ραν: 
ποὸὶς ἱπ Ῥαυϊα,, πέφεε ἀατγεάμας ἐκ δ] ο 7εήὲε Ἡϊετοη. ἡμῖν μερὶ 6] 

μοι μέρος Οοπει. Αροῖϊ. 1. οἷς. Ττ. ΑΙεχ. ἔν Δαυὶδ] ςς. εν τῳ 
Δαυιδ ό4ᾳ. ἐν τῷ Δαδὶδ᾽ ΑΙά. ἐδὲ] καὶ οὐ Αττ. τ. Αγη. Βά. 
κληρονομία ἡμῖν} αὶ ἡμιν το, 44) 71, 93) 108. Οοπιρί. Οοπίει. Αροῖ. 
1. εἶτ, Ατπ). 1. Ασπη. Εὰ, κληρονομία ἢ μείνη (Πς) τ21. ἐν τῷ υἱῷ] 
κα τῷ 195 93- Οομρί. ΑἸά. (οπῆϊι. Αροῖξ. ἰοο. οἷ. ἾἨεσσαί] Ἰεσσέ 
Αγη]. 1. Ασῃῃ. Εἀά, 85ϊαν. Μοίᾳ. Ἰεσέ σδοῦρ. ἾἸοσέ ϑ8ϊαν. Οἴἶξορ. 
ἀνὴρ εἰς] προρευσομεϑα εκαςὸς εἰς 19, 1οϑ. ἔς, πἰῆ τορευσώμεϑα, 
στρ. λἄνηρ 44, ζ2,) 74,) 92) τού, 120, 1347 1442) 236. εχαφςὸς 

εἰς 82,93. ἀνὴρ εἰς ὅτο. δὰ ἥπ. οοπ,.} ἀποςράφηϑι ἀνὴρ ἕκαςος εἰς 
τὸ σκηνώματα σου Αἴτῃ. 1. ἐπορεύϑησαν ἄνδρες ἸΙσραηλῖται εἰς τὸ 

σκήνωμα αὐτῶν Οεογρ. ἐπιςράφητε ἄνδρες Ἰσραὴλ εἰς τὲς ἄγρες ὑμῶν 
δῖαν. τῶ σχηνώματά σβ] τὰ σκηνωμαΐα αντε το, 82, 93, τοθ, 246. 
ΟομρΙ. Ἰσραήλ) πορευεσϑὼ “46. 

11. Καὶ ὠνέβη] καὶ ἀνέδησαν Οεοτρ. 83.ν. πᾶς ἀνὴρ] κα ἀνῆρ 
11, ςς» 93» 1οϑ, 247. Απῇῷ, 1. Αγπὶ. Ἐὰ. τοάντες ἄνδρες Θεοῖς. 
ϑιαν. Ἰσραὴλ] κ΄ 245. ῥγαπηῖεῖ. ἐν Οοπρ. πὸ ὄπισϑεν 
Δαυὶδ] ἄν ο ὀπίσω ἐν Δᾶδ (ἢς) φ4ς. ἀπὸ Δανὶδ᾽ Ατπι. 1. Αται. Εά. 
Οεοῦρ. ὠπὸ Δαξὶδ' ϑιΔν. Σαβεὲ] Σαξεαι (ῆς ἱπῆα) 93. υἱβ 
Βοχορί] νιου Μεδδαδι (ᾶς ἰπῆ) 19. α 44. (71. Ρεὲγ ἴοϊ. ς8ρ.} νιον 
Χοξορι 247. καὶ ἀνὴρ Ἰόδα]} οι δὲ ἀνδρες Ιπδα το, 82, 93, 1οβ, 
ΟὐΟπΠΊΡΙ. ἢς Ρῥτγορεπιοά. Οεογρ. ϑ8[αν. ἀνὴρ 29] ἀὴρ (0) 242. 
ἐκολλήθη] προσεχωρησᾶν 19, 82,93. τοϑ. προσεκολλήϑησαν ΟΟΠΊΡΙ. 
ὠπήλϑον Αττα. τ. Ατπὶ. ἘΔ. ἐχολλήϑησαν Οεογα. ϑίαν. τῷ βασι- 
λεῖ αὐτῶν] τῦρος τὸν βασιλεα αὐων το, 82, 93. τοϑ. Οοπιρί. Οεοτρ. 
ϑίαυ. ργῳπιῖτ, τῳ Δαυιδ (6. - ργαειαμιτ. τῷ Δαδιδ. 546. ὀπίσω τοῦ 



ΒΡΒΙΞ ΒΕ ΠΟΝ ᾿ Β. 
κεθ. ΧΧ. 

2. “ερεσαλήμ. Καὶ εἰσῆλθε Δαυὶδ εἰς τὸν οἶχον αὐτῷ εἰς Ἱερεσαλῆμ' χαὶ ἔλαξεν ὃ βασιλεὺς τὰ 
δέχα γυναῖκας τὰς σ'αλλαχᾶς αὐτξ, ἃς. ἀφῆκε φυλάσσειν τὸν. οἶκον, χαὶ ἔδωκεν αὐτὰς ἐν οἴχῳ 
φυλακῆς, χαὶ διέϑρεψεν αὐτὰς, ταὶ «ῇρὸς αὐτὰς οὐχ εἰσῆλϑε, καὶ ἦσαν συνεχύμεναι ἕως ἡμέρας 

κά 

. ψὺν κακοποιῆσαι 247. πμης ἰαάδι ϑγτ.. Βατ- Ηεῦγ. 

᾿ μετὰ σὰ Απῇ. 1. αἰϊΐσυε οπηπεβ. Ατηι, Ἑά. Οεογρ. 
᾿Ατῆς 44. καταδίωξον) καϊαδιωκε: 82, 93» τοβ. Οομρὶ. 

,. ϑαγάτα αὐτῶν χῆραι ζῶσαι. 
τρεῖς ἡμέρας, σὺ δὲ αὐτϑ ςῆσϑι. 

Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς ̓ Αμεσσαὶ, Βύησόν 'μοι τὸν ἄνδρα ̓ Ιόδα 
Καὶ: ἐποῤέύνη ᾿Αμεσσαϊ τ. βοῆσαι τὸν ̓ Ιόδαν, χαὶ ἐχρόνισεν 

, ἀπὸ τ αι 8 ἃ ἐτάξατο αὐτῷ Δαυΐδ, Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς ̓Αμεσσαὶ, Νῦν χακοποιήσει᾽ -ἡμᾶς 
Σαξεὲ υἱὸς Βοχορί ὑπερ ̓ Αδεσσαλώμ: Καὶ ιν λάξε [μετὰ σεαυτῇ (τὰς παῖδας τῇ χυρίου σου, 

χαὶ χαταδίωξον ὁ ὀπίσω αὐτᾶ, μῆ ΤΟΤΕ ἑαυτῷ εὕρῃ “σόλεις ὀχυρᾶς, χαὶ σχιᾶσει τοὺς ὀφϑαλμοὺς 

ἡμῶν. Καὶ ἐξῆλθον ὀπίσω. αὐτῷ ἸΑξεσσαὶ ναὶ οἷ ἄνδρες Ἰωαδ, χαὶ ὁ Χερεϑὶ, χαὶ ὁ Φελεῦι, 

χαὶ πάντες οἱ δυνατοὶ, χ χαὶ ἐξῆλθον ἐξ " π ἀνθ διώξαι ὀπίσω Σαξεὲ υἱξ Βοχορί. 

τοὶ πΙαρὰ τῷ λίϑδῳ τῷ μεγάλῳ τῷ ἐν Τ᾽ αξαώγ' 
᾿Ιωᾶδ᾽ πτεριεζωσμένος μανδύαν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ, 

βασιλέως αὐτῶν Ατιη. τ. ἄγη. Εά. αὐτῶν] αὐτῶν ΑἸεχ. καὶ 
ἕως] α και 246. Απῃ. 1. Αγηι. Ἐκ. δῖαν. Οὗντοσ. Ἱερεσαλήμ,!] τῆς 
εἰς ἱερεσαλημ 93- τῆς ἹΪερουσάλημ τοϑ. (οχηρὶ. 

11. Καὶ εἰσῆλθε Δαυὶδ] αν 246. αὐτῇ τ΄΄ εἴ 23.] αὐτῷ, ΑἸοχ. 
εἰς Ἱερεσαλήμ] α 246. α εἰς ΑἸά. ἔλαθεν---γυναῖκας} ἐλαδε τας 
γυναίκας 44. ὁ βασιλεὺς] α 71) 247. γυναῖκας τὰς] κα 82,93»; 
χοϑ. διαν. Οἴτορ. τὰς παλλακὰς] Ῥγοεγηϊί. καὶ 92, τοῦ, 144. 
Ἄσω. 1. τῶς σαλλακίδας ΑἸεχ, τὰς παλλακὰς αὐτῷ] αὐεα τας 
τπάλλακας 247. ἀφῆκε] καΐελιπε 82, 1ο8. Οοπιρί. καΐελειπε 93. 
φυλάσσει»] τηρεῖν ςς. τὸν οἶκον] -Ἐ αὐτὰ 82, 93, 1ο8, 123, 247. 
Οοιρρὶ. δῖαν. Οἴτορ. τὲς οἴκες ΘΟεοτρ. καὶ ἔδωκεν αὐτὰς} α 8ῖαν. 
Οἴξτος. ἐν οἴκῳ] εἰς οἶκον 82, 93; 108. Οοπηρί. ἀπὸ οἴκου ϑ[αν. 

Οὔἶτορ. διέϑρεψεν] διετρεφεν 82, 935 τοϑ. (οπρί. καὶ πρὸς αὖ- 
τὸς] καὶ προς αὐΐον 24). καὶ πρὸς αὐτὰς οὐκ εἰσῆλθε] καὶ ἐκ τότε 

οὐκ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὰς ϑ[αν. Οἷἶτορ. ἧς, οὐπὶ ἐκ τότε ἱπίεῦ ὕποο5, 
δἰαν. Μοίᾳ. συνεχόμεναι] πιφυλαγμέναι δῖαν. αὐτῶν) αὐτῶν 
ΑΙεχ. αὐτῷ ϑῖαν. Οἷτορ. χῆραι ζῶσαι!) ἔζησαν χῆραι Ἀγ. 1. 
Ἀπῃ. Εα. Θοτς. 
ΙΝ... ὁ βασιλεὺς} Δαυὶδ Ἀπ. τ. Ἄση. Εά. πρὸς ᾿Αμεσσα] 

τῷ Αδεσιῷ Οεοῖρ.. ᾿Αμεσσαξ] Ἀμεσαῖὶ (ἢῆς ςοηι. 464.) 44. Αμεσ- 
σα (ἔς ροῖϊελ) 82, 93. 1το8. Αδεσσαὶ 246. ᾿Αμασσὰ (ἢς ἰπδα) 

Οοπηρὶ. Βόησόν μοι} παραγίσιλον μοι 19, 82, 93» 1το8. βόησον 
πρὸς μὲ Αταν. 1. Ατηι. Εά. τὸν ἄνδρα τοις ανδραδιν 195) 82, 93; 
1οβ. ἄνδρας Οοτηρὶ. Οεοῦρ. ϑλν. ργωπιητι, πάντα Αγηι. Ἐά. 
τρεῖς ἡμέρα} ἐν τρίισιν ἡμέραις το, 82, 93: τοϑ. Οοπιρὶ. σὺ δὲ] 
αϑε242. καὶ σὺ Απη. :. Αγ. Εἀ. σὺ δὲ αὐτῷ ςϑι] σὺ ἴσϑι 

μετ᾽ αὐτῷ ϑίαν. Οἰἶτγορ. αὐτϑ} ἐντανϑα 10, 829 93, τοῦ. Οοπρὶ. 
αὐτὰ ς 9} ΤΥ. εό, 446. 

τῷ βοῆσαι] ταραγίειλαι το, 82, 93. Οοπιρὶ. απαγίειλαι 

τοϑ. τῷ ὠγεῖραι δῖαν. Οἷἶτοσ. τὸν Ιόδαν] τῷ Ιεδα το, 82) 93, 
τοῦ. (οπηρὶ. κα 44. τὸν ἰαδα 247. ἄνδρας Ἰὅδα ϑῖαν. Ἰὅδα»] 

Ἰαδα, ανδρα 242. καὶ ἐχρόνισεν] καὶ οὐχ ὑξερησε 19, τοϑ. χαὶ 
ὑγερῆσαι (4) 82. καὶ νξερῆσε 93. καὶ ἐχρόνησεν τού. (πρὶ. Αἰά. 

ἀπὸ τὸ 5 καιρ5} τῆς διαταξεως 19, 82, 93») 108. οὗ ἐτάξατο) ἧς διε- 

ταζεν το, 82, 93.) 108. ὃ ἔϑετο Αττι. τ. Αγῃι, Ἐά, ἐν ᾧ ἐτάξατο 
Θεοῖς. δ8(αν. Μοίᾳ. Δανϑ] κ 11,247. Αἴοχ. Ασῃ. τ. Απη. Ἑή. 

ΝΙ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ) , 92. πρὸς ᾿Αμεσσα!} τῷ Αδεσσᾷ 
Ἀππ. Εὰ. τῷ ̓ Αδεσιῷ Θεοῦ. ἈἌΑμεσσαῖ] Αδεσσα ΧΙ, 445) 64, 
74), τοῦ, 119, 134) 243. Οοπιρί. Αμεσα ς2. Αμεσσα τύ, 92, 236. 

ΑΙ4. Αξεσα γι. (144. οὐπὶ δἰτετο σ ἔργα 11π.} ᾿Αδισαεί Αἴδχ, 

Νῦν κακοποιήσει] νυν κακοποιῆσαι ΧΙ. νὺν κακοποιήσεις 124. χαι 
ἡμᾶς) υμας 20. 

Σαξεὲ] Σαξοε τοό. Σαθεὶ ΘΟ οτρ. δῖαν. υἱὸς] ουιος 64. Βο- 

χορ] Βεχὸρ ϑίαν. Οἴἶτορ. ὑπὲρ ̓ Αξεσσαλώμ!)] ππαρὶς φκαπι Αὐῥβα- 
ἔπι. ὅγυ. Βαι- δι. καὶ νῦν σὺ] α σὺ 64, 93» 98, 1οϑ, 123, 24ς. 
Οὐοπιρὶ. ΑΙεχ. κακαὶ Ατῃ. 1. Απη. Ἑά. μετὰ σεαντξ} 247. ΑἸεχ. 

τοὺς τοαῖδας] 
μή ποτε] 

ὁπως μη 19, 82, 93, 108. Οοτηρί. ἵνα μὴ ὅτως 5ϊαν. Μοίᾳ. ἑαυτῷ 
εὕρη] ΤΥ. 19, 82, 93; 108, 246. Οοπιρὶ. α ἑάυτῳ 445) 140. εὑρηται 
ἑαυτῳ 64. αὕτω εὑρὴ 74- εὐρῃ αὐτῳ 247. ἱαυτῷ εὕρηται ΑἸά, εὕρῃ 
αὐτῷ ΑἸεχ. στόλεις] πολις 242. πύλεις ὀχυρὰς] πόλεις ἰσχυ- 
ρῶς 19. σκιάσει) σκιασὴ ΧΙ, 29), 44» 74, 98, 120, 121. Οοπιρὶ: 
σκεπασϑὴ 19, 85, 93, τοϑ. οὐίεπεύγαὐ[! ὅγγ. Βατ. Ἠενγ. ἄγῃ σκίας 
Αχπλ. :. πη. Εά. σκιάσϑῃ δίαν. τὰς ὀφϑθαλμὰς ἡμῶν] αφ᾽ ἡμῶν 
19, 82,93) 108. Τὰς οφϑαλμᾶς αὐτὰ 44. ὑπὶρ τὸς ὀφϑαλμὲς. ἡμῶν 

Καὶ αὖ- 

αἱ ᾿Αμεσσαὶ εἰσῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῶν" χαὶ 
Ν»ΡΝΜ 29 .ϑ "Ὁ ἐζι 4 ΄ 3 ͵ 

χαὶ ἐπ αὕτῳ ἐζωσμένος μάχαιραν ἐζευγμένην 

Αστὰ. τ. ἄστη. Ἐά.. απὸ τῶν ὀφϑαλμῶν ἡμῶν ϑῖαν. 
ΟΨΙΙ. Καὶ ἐξῆλθον τ᾿ --ἰ Αξεσσαξ] και ταρηγίειλεν οπισὼ αὐΐα 

Αξεσσαι τω λαὼ 19. ἔς, πῇ Αμεέσσα, 82. ἔς, πἰῇ Αξεσσα, ο3, τοϑ. 
ἐξηλϑον 151 ἐξηλϑὲεν 11,11, ςς, ςό, γ4, 24ς, 246. ΑΙά. ἐξηλϑον 
815] ἐξηλϑαν ΧΙ. ὀπίσω αὐτῷ} α αὐτὸ 44. αὐτὰ ᾿Αδεσσαὶ] του 

Ἀξδεσσα τοό. ᾿Αδεσσαὶ] Αξεσσα 44. ς6, 64: 74, 110, 120, 121, 34) 
144, 243. ΑἸά. (αἵ. Νίς. ἄστη. Ἐά, δῖαν. Μοίᾳ. Αδεσα ς2, 71) 1 (8. 

Αμεσσα 92,242. ᾿Αξεσφεὼ Αππ. τ. ᾿Αδεσιὼ Οεογρ. ᾿Αμεσαὶ δίαν. 
Οἴἶτορ. α 247. Αἴεχ. ᾿Δδεσσαξ κα] Ὺ ΧΙ, 29. Οοπηρὶ, καὶ οἱ] 

καὶ Βᾶθεῖ ἰῃῖεῦ ῃποὺ8 ΑΙθσχ. καὶ οἱ ἄνδρες Ἰωὰξ] καὶ Ιωαξ 10, 82, 
93; 1ἸοΒ. οἱ ἀνδρες] α οἱ Οοπιρὶ. Ἰωὰδ)] , 6,246. -Ἐ καὶ 
σφενδονιται τοζοται 1ς8. καὶ ὃ Χερεϑ}}. ν και 119: καὶ Χερεϑὶν 

Απη. τ. Ασηι. Ἐὰ, καὶ Ὀχερεπὶ Οεῦγς. καὶ Ὀχερὲϑ' (ἰπ πιᾶγρ. εχ- 
επηρἰατῖδ ϑοοσιπι πηδηυ8 ἔδου}ϊ τό. δἀοτρῆις τοξόται) δῖαν. Οἴἶτος. 
καὶ ὁ Χερεϑὶ, καὶ ὁ Φελεϑ!] καὶ Οφελτι 19, 1τοΒ. χαὶ ὃ Φελτει 82. 
και ὃ ΦελτΊει 93. ΟΧερεϑῚ] 'Χελεϑϑει, σοττ. Χερεϑϑει, ΠῚ Χορεϑϑ ες 

ΠΙ. Χερεῶϑι (ᾶς ροῆεα 29, 44, ςὅ, 64, 74) 92, τού, 110, 121). 134 
144, 1ς8, 236, 242, 243, 244. 246. ΑΙά. (αι. Νῖιο. ϑῖδν. Μοίᾳ. ) 
447. Χερεϑϑεὶ (ᾶο ᾿πέ4) ΑΙεχ. καὶ ὁ Φελεϑ}}] 247. ὃ Φελε- 
911 Ὀπελεϑὶν Ατπι. τ. Απη. ἘΔ. Πελεδὶ Θεοῦ. Ὀφελεϑϑιὶ (π 

ταᾶγρ. Ἐχειηρ δσῖβ ϑοοίοτγαπι τδηι8 βου 16. δάΐορῆς σφενδονται) 
δῖαν. Οἶτορσ. ᾧΦελεϑὶ} Φελεῦϑι (ἔς ροΐεα 29, 44, ςό, 64, 74, 
02, τού, 121) 134) 1447) 18, 236, 242, 243,) 244) 446. ΑἰἸά. (αἴ, 

Νῖς. ϑῖαν. Μοίᾳ.) 119. Φελετὶ (ἔς ροῖῆεα) Οοπιρὶ. Φελεϑϑεὶ 
(ἄς ἱπῖα) Αἰεβ. καὶ ἐξῆλθον 2] α 19, 82) 93, τοϑ, Οοπιρὶ, 
α καὶ 247. ϑῖαν. Οἴτορ. ἐξηλϑον 29} ἐξηλϑαν 1Π, ςό, 64. εξηλ- 
ϑὲν ξς. λἱ2ῶο. ἐξ Ἱερωσαλὴμ διῶξαι!) 4. διῶξαι] καὶ καῆε- 
διωξαν το, 93. ΟΟἸηρΡΙ. καὶ κατεδιωξεν 82. χαεδιωξαν 1οϑ. καΐα- 
διωξαι τ23. διώξε (ἢς) 242. ὀπίσω Σαβεὲ νὶ Βοχορί] οπισω 
Αμεσαΐ 44. Σαξεὶ] Σαξεαι (ἔς ροίξε4) 82. Σαξαεε 236. Σα- 
ξεὰ Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ.Ύ υἱξ Βοχορί] τε Βοχορι 74 τού, 134,7 144, 
236, 42. (εἴ. ΝΙο. 

ΨΙ1. Καὶ αὐτοὶ] καὶ αὐτος ΧΙ, 44) ς2. 74) 92, 08, τού, 120, 
134, 144) 236, 242, 243. (αῖ. Νίο, -Ἐ ἦσαν 82, 93, τοϑ, τ ς8. 
Οοπηρὶ. Θεοῦ. ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ ὡς ἦσαν αὐτοὶ Ατπι. τ. Απῃ. Ἑά. 
δῖαν. Οἴἶτοςσ. Καὶ αὐτοὶ---ἔμπροσϑ. αὐτῶν] καὶ Αμεσσαΐ ἡλϑὲν ἐμν 
προσθεν αὐΐων παρὰ τῶ λιϑὼ τὼ μξἔγαλω τω εν Ταδαὼν ξς. παρὰ τῷ 

λίϑῳ] παρα τον λιϑὸον 82, 93, 108. Οὐηλρὶ. -- τῷ μεγάλῳ τῷ] τον 
μεγαν τον 82, 93, 1ο8. Οοπ)ρί. τῷ ἐν] α 44) 71. τω 36, ἐν 
Γαξαών] ἐπι τ βενε 19, 82, τιοϑ. ἐπι τὸν βενον 93. ἐπὶ Γαξαὼν 
Οοπιρ. Γαξαών] Γαδαωϑ 1: ς8. ᾿Αμεσσαὶ] Αμεσσαει (ῆς ρἰε- 
ΤΙΠΊ4ι6) 29. Αμεσαΐ (ς 'πἴτ8) 44. Μέεσσα 82. εἰσηλϑεν] ηλ- 

ϑὲν 11. παρεγένετο 19, 82, 93, 108. Οοπρρὶ. ἔμπροσϑεν αὐτῶν] 
καῖα τροσωπον αὐων το, 82) 93», τοϑ. (ὐοπιρῖ. . ἐμπροσϑὲν αὐτου 44. 
24, 92, 98, τού, 120, 134») 144, 236, 242. ΑἸά. (αι. ΝΊς, σεριε- 

ζωσμένος] περιεχεῖτο 10, 82, 93, 108. περιεζωσμένος ἧ ἣν Αἴ. 1. 
Ασγηι. Ἑὰ. μανδύαν τὸ ὸ ἔνδυμα ὁ αὐτῷ] μανδύην γενὴν Αγηϊ. 1. Αστη. 

Ἑά. τὰ ἐνδύμαϊα ὁπλίσεως αὐτῇ δ5ϊ[λν. Οἷἶτογ. τὸ ἔνδυμα ἐσϑῆτος 
αὐτῷ ϑίαν. Μοίᾳψᾳ.υ. τὸ ἔνδυμα αὐτῷ} -Ἐ ἐπ᾽ αὐῇον το, 82, 93) 108. 
Οουρὶ. αὐτῷ α" τι. εἴ 2 “ αὐτὰ ΑἸεκχ. καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐζωσμένος 
μάχαιραν] καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ μάχαιρα ἕν μέσῳ Αττι. τ. Απτι. Ἐὰ ἃς 
αὐτῷ] ἑαυτῳ 44. μετ᾽ αυτω 93. αὐτὸς το6ό. ἐἕξωσμένος] περιε- 

ζωσμενος Π, 1097). 29; 44) 585 64) 71) γ4γ 82, 92) 93, 98, τού, 
108, 119, 120, 123, 134) 1.8, 436, 243) 244) 24.) 247. Οομρί. 

ΑΙεχ. Οἱ, Νῆς. τεριεζωσμενως ΧΙ. ἐζωσμένος --κολεῶ αὐτῆς] 
οἰπδῆμς γα ομλγο εραλωπέζο. (μέγ ἰμσικηε μμαπὶ ἐπ ἑἄσες ὅγτ. Βατ- 

- »--οὦἱΚΠθἡἱτδ  Οὀ Λ ιε»- Βὶ 



.-- 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

ν»» 3 ν 9 0 ἃ. 9. ε ΄ ἫΝ δ “΄͵ Νν 2 ὅτ σεν ἡ Ν Ἷ δεξιὰ ΣΘ . εσσαῖ, Εἰ υγιαίγεις συ ἀὐελφε; χα! ἐχρᾶτησεν ἢ χεῖρ ἢ ὁὲ ὡδξ τοῦ Καὶ εἶπεν ᾿Ιωᾶδ τῷ μ δ ἘΠ ΕΣ ΝΕ ΕλφΕῈ; Ἀγ τε ἼἈπ εν πτες ὑρι πώγωνος ᾿Αμεσσαῖ τοῦ χαταφιλῆσαι αὐτὸν. Καὶ ᾿Αμεσσαῖ οὐχ ἐφυλάξατο τὴν μάχαιραν τὴν το. 
. 2 » "ν᾿ ΄ Νν 9 , ε ΄ ἧς ἐν τῇ χειρὶ Ιωάδ' καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐν αὐτῇ Ιωὰξ εἰς τὴν ψόαν, καὶ ἐξεχύϑη ἡ χοιλία αὐτοῦ 

9 Ξὸ δ .“ 9 9 ΄ 9 Ὅ- ν ᾿ ΄ .-..-» ΣΡ -. 2 δ . ε δ Ἢ δι τ τὶ 

εἰς τὴν γῆν, χαὶ οὐχ ἐδευτέρωσεν αὐτῷ, χαὶ ἀπέϑανε" χαὶ ᾿Ιωὰδ᾽ χαὶ ᾿Αξεσσαὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
ρ Ν 9 ρ ΄ » Ν Ν᾿ 

ἐδίωξεν ὀπίσω Σαξεὲ υἱξ Βοχορί. Καὶ ἀνὴρ ἔςη ἐπ᾿ αὐτὸν τῶν πταιδαρίων ᾿Ιωὰξ,, χαὶ εἶπε, Τίς τι. 
͵ ἰᾷς δε [4 ϑ ρΦ "Ὁ" 

ὁ βελόμενος ᾿Ιωᾶξ, χαὶ τίς τὰ Δαυὶδ, ὀπίσω ᾿Ιωάδ ; Καὶ ᾿Αμεσσαῖ πεφυρμένος ἐν τῷ αἵματι ἐν χ2. 
ἀὲ ΄ »“ νρ » 2 . 2 . Ἀ. 2 μὋ μέσῳ τῆς τρίθα' χαὶ εἶδεν ἀνὴρ, ὅτι εἱςήκει πᾶς ὁ λαὸς, χαὶ ἀπέςρεψε τὸν ᾿Αμεσσαὶ ἐχ τῆς τρί- 

γ 9 ΄ 9 δ53ς 95. » 2.Ἀ ς Η͂ 9 φὩ Ἰδ 4 ΝᾺ 3 ΄ », 5 Εν δε εἰς ἀγρόν" χαὶ ἐπέῤῥιψψεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἱμάτιον, χαϑ' ὅτι εἶδεν ππάντα τὸν ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἑςηχότα. Ἡνίχα δὲ ἔφϑασεν ἐκ τῆς τρίξε, παρῆλθε πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ὀπίσω ᾿Ιωὰξ τῇ διῶξαι τ3. 
ὀπίσω Σαξεὲ υἱξ Βοχορί, Καὶ διηλϑεν ἐν τοάσαις φυλαῖς Ἰσραὴλ εἰς ᾿Αξὲλ χαὶ εἰς Βεϑμαχά' 14. 

Ἠεῦτ. μάχαιραν] -ἰ- δυξομον ἀμφηκη τ:8. ἐδευγμιίνην)] ἀμφη- 
κη 10) 82, τοϑ. (πρὶ. αἀμφηχῆν 93. Ροπὶϊ ροΐξ οσφυος αὐτου 246. 

ἐξὶ τῆς ὀσφύος] περι τῆς οσφυος 436. ἐν κολεῷ} ἐν τω κολεω 10, 

82, 93, 1τοϑ, 247. (ὐοπΊρί. εν κυκλω 98. εν κολοδω (σοι,. κολεω Γη. 
τες.) 222. καὶ ἡ μάχαιρα ὅζτο. δὰ ἔῃ. σοπη.] 24). καὶ αὐτὴ 
-- ἔπεσε] καὶ αὐτὴ ἔπεσε 19. παι ἐπαισεὲ 44,110. καὶ αὐτὴ ἐξ- 
5λ9ὲ} 29, ζ2, ςς, ξό, 71) 74) 82, 92, 93) τού, τοϑ, 120, 121, 123, 
134) 1445) 138, 236, 242, 243) 2445 24ς, 246. (οπιρὶ, ΑΙά. ΑΙεκ. 
(Αι. Νῖς. 

ΙΧ. ᾿Αμεσσαΐ 1591] Αξεσσα 82. Αμεσαὶ (ἔς ἱπῆα) τοό. Αἔξεσ- 
σαΐ 242. ᾿Αμεσσαεὶ ΑΙεκ. ΕἸ ὑγιαίνεις] α εἰ ςς, 71, τοϑ, 242, 
247. Βιαρεῖ εἰ ἰπ οδαγαόζ, πηΐίποστε ΑἸθχ. σὺ ἀδελφέ] , συ 1]. 
ἄδελφε μου Αμεέσαει 247. -Ἐ μα Οομρὶ. σὺ, ἀδελφέ με, ᾿Αμεσσαεί 
οὐπὶ σὺ ἴπ ομαγαξξ. τηϊποῖε ΑἸεχ ἐκράτησεν] καΐεσχεν ΧΙ, 19, 29, 
445 52) ς6, 71) 745) 82) 92, 93, 98, τού, Ιοϑ, 120, 1219) 134. 144.1-ς8, 
236, 242, 243» 244) 246. (οη)}]. ΑἸά. ἢ χεὶρ ἡ δεξιὰ Ἰωὰξ] 
Ἰωαξ τὴ χεειρι τῇ δεξια 19, 82) 93. ΟΟΙΩρΡΙ. Ατη,. τ. Απῃ. ἘΔ, ΘΟ εοτρ. 
δῖαν. τὴ χειρι τὴ δεξια Ἰωαξ τοβ. ἡ δεξιὰ Ἰωὰδ] αὶ Ιωαξ 20, 

χ{8, 24). λῇ διξια τό. Ἰωαξ ἡ δεξια 24ς. Βαῦει Ἰωὰξ ἰπ οἰιαγαέξ, 
πὐποτε ΑἸεχ, ᾿Αμεσσαὶ 25] ἁμεσσα 82. Αμμεσσα 93,4. τοῦ 
καταφιλῆσα!] τὰ φιλησαι 82, 93) τοϑ. Οοιηρὶ. τὸἪ καταφιλῆσαι 
αὐτόν] καϊαφιλῆσαι αὐτὸν βελόμενος δῖαν. Οἴτορ. 

Χ. Καὶ ᾿Αμεσσαΐ] καὶ Αμεσσα (ἢς νεῖ. 12.) 82Δ.Ὠ τὴν μάχαι- 
βαν] απο τῆς μαχαιρας 10, 93, 1ο8. ΟΟΠ)ΡΙ. ἀπὸ τῆς μαχαιρης 82. 
τὴν ἐν] τῆς ἐν το, 82, 93, τοϑ. ΟΟπιρὶ. κα τὴν 1.8. τὴν ἐν τῇ χειρὶ 
Ἰωὰβ] 71. ἢ παρὰ τῷ μήρῳ Ἰωὰξ 5[αν. Οἶτορ. ἐν τῇ χειρὶ] α τῇ 
44, “36, 242. (Δἴ. Νίς, ἔπαισεν---ωὰξ] ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἐπὸ 
Ἰωὰθ ἡ μάχαιρα ϑῖαν. Οἷἶτοςρ. ἔπαισεν αὐτὸν] ἐπαταζεν αὖον το, 
82, 93, τοϑ. (πρὶ. δεδωκὲν αὐτῳ 71. ἔπεσεν αὐτω 242. αὐτὸν] 
αὐῇην 24). ἐν αὐτῇῷἢἙΒ,. 1τς8. Οδοτγ. σὺν αὐτῃ 2446.ἩἪ ἐν αὐτῇ 
Ἰωὰξ] α 44, )1. Ιωαξ εν αντῇ 247. εἰς τὴν] τοῦ ἐπὶ τὴν γὴν 
τὴν (ἤς) 242. ἐπὶ τὴν. 247. ΑἸεχ. εἰς τὴν ψόαν] ἐπι τὴν λα- 
γόνα 19, 82, 93, 1Ἰο8. ἐπι τὴν ψναν 123. (οπιρί. εἰς τὴν λαγονα 
ιξ8. εἰς ὀσφύας αὐτῷ δῖλν. ψόαν] ψυαν ΧΙ, 29, 44, 74, 9ᾶ, 9οϑ, 
1ού, 119, 120, 121) 1347) 1449 (242. (ΟΥΤ. τη. 160.) 243, 244, 24ς.. 
ψυοιαν γ1. “ αὐτῷ Οεοτγρ. καὶ ἐξεχύϑη] καὶ ἐξέχεε το, 82, 93» 
1οδ. (ὐοπιρ]. χαι ἐξεχεϑη 242. ἡ κοιλία αὐτ] τὰ ἔντερα αὐτου 
109) 82) 93, τοϑ. (οιηρί. εἰς τὴν γῆν] ἐπὶ τὴν γὴν ΧΙ, 19, 44, τό, 
64, 71) 74) 82, 93») τοῦ, 108, 123, 134, 1ς8, 236, 244, 246. (οηρὶ. 
ΑΙΑ, (δῖ, Νίς.  μῖος 242. ἐδευτέρωσεν] κα]εδευτερωσεν 246. αὐ. 
τῷ] αὖον 71, τῶι, 347. ΑΙά, καὶ ἀπέϑανε] -Ε Αμεσσαι 24ς. 8ϊαν. 
Μοίᾳ. - ᾽Αμεσαὶ Ἀπη. :. Αστ. ΕἘά. - ᾿Αδεσιὰ Οεογρ. “Ἐ ἐκεῖ 
᾿Αμεσαῖ 8ῖαν. Οἶτορ. καὶ Ἰωὰδ)] α γ4ᾳ. ᾿Αδεσσαὶ] Αμέσσα 
44- λα 32, 236. (δὲ. Νίο. ἄδεσσα ςό, 64, 82, 92, 93, τού, 110, 
120, 121) 134, 243. Οοχηρί. ΑἸά. Ιαξεσα γ4. Αξισᾶαει 247. ΑἸεχ. 
᾿Αδεσὶ Θεογρ. ᾿Αδεσα δῖαν. Οἶτορ. ἐδίωξεν] εἐδιωξαν 11, ΧῚ, ςς, 
56, 64, 92) 110, 243, 2447).247. Οαῖ. Νίο, καὶ καεθιωκον 19, τοϑ. 
κα]εδιωκεν 82. κατεδίωκον 93. ΟΟπηρὶ. κατιδιωζαν 121. Σαβεὲ] 
Σαξεὰ Ατη). :. ΟΘέοτς. 

ΧΙ. Καὶ ἀνὴρ ἴξη]} καὶ ανὴρ ἐς! εἴ ἴῃ πιᾶγρ, ΔΌ ἱ, τη. ἢς ". ἑπίεγεα 
ας ρμεγὶ: αυΐ φωΐάαπι υἱτῖ, επι οἱ ϊγεπε εἰ βει  ξπὶ ͵ Ἴμχία εαήανεῦ 
Ἅπας ἀε βεὶϊς 7οαῦ, ἀίκεταπι. σες φαΐ νοἰεδα! εἴ 2το οαὸ εο»μπε: 

. Ῥανῖ, τοῦ. καὶ ἀνεςὴ 247. καὶ αἰνὴρ τίς ἦλθεν Ατηι. τ. Αστὼ. Εά. 
Ἶἴρη] ροηὶς μοῦ Ιωαδ γ1. ἐπερῆ 93, 123. Οοπρ. ἤςη ἐπ᾽ αὐτὸν] 
᾿ἀπερὴ αὐΐω τ Αμεσσα το. ἔς, πἰῇ ἐπερη, 82.. ἐπεςη αὐ τῳ Αξεσ- 
σα τοϑ. ἐπ᾿ αὐτὸν] κα 93. επ᾽ αὐΐων το. ἐπ᾽ ᾿Αμεσαὶ ΑΠπῃ. τ, 
Ἄτγηι. ἘΔ. π᾿ αὐτὸς Οεογρ. δϊλυ. Μοίᾳ. ἐπ᾽ αὐτὲς τίς 9]αγν. Οἴἶτος. 

τῶν παιδαρίων Ἰωὰδ] -ἰ- αὐτω τω Αδεσσα 93. δαδεῖ Ἰωδδ ἴῃ οἤλ- 
τὰξξ, τηῖποσς ΑἸεχσ. Τίς ὁ βελόμενος ὃς. δὰ ἔπ. οοη).} τίς βαλόμε- 
νος εἶναι τοῦ Δαυὶδ ὀπίσω Ἰωὰδ καὶ ᾿Αξεσὰ τοορευϑήτω 8αν. Οἰἶϊορ. 
α΄ὸς βέλεται (εἶναι) Ἰωὰδ, καὶ τίς Δαβὶδ, ὀπίσω Ἰωὰδ (πορευϑήτω) 
δῖαν. Μοίᾳ. Τὶς ὁ βαλόμενος ᾿Ιωὰθ] τις ἐρειτε τω Ἰωαδ το. ἔς, πἴῆ 
ἐρειται, 82) τοϑ. ἔς, ἰῇ αἰρειτε, 93. τίς ὠγαπήσει Ἰωὰξ Αται. 1. 
Απῃ. Ἐά. καὶ τίς δις. δά ἤη. σοῃ.] κα 242. ἢ τὸν Δαυὶδ πορεύσε- 
ται ὀπίσω ᾿Ιωάδ Αττη. 1. Αγπι. ἙΕά. τῇ Δαυὶδ] τω Δαυιδ το, 84, 
93. 1οϑ. (οπιρί. Ρῥγαπηῖτ. ὁ ςς,) 24ς. ὀπίσω Ἰωάξ] οπισω τὰ 
Ιωαβ το, 82, 939 1ο8. Οοπρ!. - πορευϑήτω Οεοτρ. 

ΧΗ. Καὶ ᾿Αμεσσαὶ] καὶ Αμεσαι ξ5, 7γ4. καὶ Αδεσσαι (ῆς ἰηδα) 
342. καὶ ᾿Αδεσὼ καὶ ᾿Αμεσὶ ἦν Αττη. 1. - ἦν Απη. Εά. ᾿Αμεσιὰ 
δὲ Θεοῦ. α καὶ 8[αν. Οὔτορ. ᾿Αμεσσαὶ δὲ 8ῖαν. Μοίῃ. πιφυρ- 
μένος] τεϑνηκως καϊαφυραμενος 19. ρτδεγαῖττ. τεϑνηκος 44. ργατηϊε. 
τεϑνηχως ζ5, 647 74) 92, τοῦ, 120, 121) 134, 14451.ς8, 236, 242, 24ς. 
ΑΙΔ4. Οδι. Νίς. τεϑνηχὼς τεφυραμένος (ῇς) γ1. ργαπηα, τεϑνηχως 
και 82, 93, 1ο8, 123. ΟΟπ)ρΡ]. νεκρὸς τρέφυρται ὅῖαν. ἐν τῷ αἷ- 
ματι] - αὖτε 19, 82, 93,) 108, 1923. Οὐρὶ. κα ἐν 71. ἐν μέσῳ 
τῆς τρί65} εν μεσῃ τὴ οδὼ 19, 82, τοΒ. (οπιρ. τῆς τρίξα 1] τη 
ὁδὼ 93. τῆς τριξους (ῇς) τ2ο. καὶ εἶδεν] καὶ ἴϑων Αγ. τ. Ατῃ. 
ἘΔ. 8ῖαν. Οὗτορι εἶδεν ἀνὴρ] “Ἢ Ισραηλ ὅ4ᾳ. εἰδὲν ο ἀνὴρ 93. 
δὲν ανηρ 158. εἰδαν ἀνὴρ 24ς. ἴδεν ὁ ἀνὴρ Αἰεχ. ᾿ ὅτι εἰρήκει] οτι 
ἐφήχει ἐκει 36 ς. τ{- ἐπ᾽ αὐτὸν Οεοτς. δῖαν. Μοίᾳβ. καὶ ἀπέρρεψε] 
καὶ ἀπεςρεψαν 11, 111, 20, {59 56, γ1,) 98, 110, 158, 242, 243» 244, 
24ς, 246, 247. και ἀπερριψε 93. 108. (ορὶ. α καὶ Αγιῃ. 1. Ατπὶ. 
ἙάΔ4. καὶ ἀπέρρεψε--εἰς ἀγρόν] αὶ οὐπὶ ἰηϊετπιεά. 82. ἐκ τῆς τρί- 
δου] ἐκ τῆς ὁδξ (ἢς οοπι. {ε4.) Ατη). 1. Ατγα. Εά, δίαυ.... εἰς ἀγρόν] 
εἰς τὸν ἀγρον ΧΙ, 20, 445) τό, 64, γι, 74, τοῦ, 110, 120, 121. 123, 
13}, 18, 236, 543, 24ς. ΑἸά, δῖ. Νίο. ἐπέῤῥιψεν] ἐπερριψαν ΠῚ, 
55, 247. εἐπεξρεψεν ὅ4ᾳ. ΑἸά, ἀπερριψεν τοβ, Οοπηρ!. ἐπίρριψον 
(10) 119. ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτο 93. εἰς αὐΐον 24). καϑ᾽ ὅτι ἄτο. 
δὰ 8:). ςοΠ1.} αὶ 71») 247. καὶ ὅτι εἶδεν} οτι εἰδὲν 82, 93» τοβ. 
Οὐοπιρὶ. κα καϑ᾽ ὅτι 5[αν. Οὐἶγορ.ι εἶδεν] δὲν 29. εἰδὸν ςς, ο8, 
123)244. στάντα τὸν ἄχος. τὴ Άη. οσοηλ.] οτι τας ὁ ἐρχόμενος ἐπ᾿ 
αὐἶον ἰξαται ΧΙ, 29, ζα, ςό, 74, 98, 120, 121) 134, 144) 18, «36, 
242, 243) 244724ς. ΑἸά. ὥς, πη! ἰςατο, 44, τοό. ἔς, πὶ «ςανται, 
92. ἔς, ηἰΠ ἐπ᾿ αντῳ, 123. Οδῖ. ΝΙς, ἧς, πῆ ἰστασϑαι εἰ ἔπε ὃ, 
246. οτι τᾶς ὁ ἐρχομένος ἰςΉχει ἐπ᾿ αὐτὸν 82. ἢςν πιῇ ἐσαται, 939 
1ο8. ὅτι τᾶς ὁ ἐρχόμενος ἵγατο ἐπ᾿ αὐτόν Οοπιρῖ.Ξ.Ἡ ἐπ᾽ αὐτὸν ἑρη- 
κότα) ἐγωτα ἐπ᾽ αὖον το. 

ΧΙ. Ἡνίκα δὲ] καὶ ἡνίκα Ατπι. τ, Αται. Ἐά. σοῦ. καὶ ἐγέ- 
νετο ἡνίκα 5ῖαν. Ἡνίκα δὲ ἔφϑασεν] καὶ ἐγενετο οτι μετεςὴ ΧΙ, οϑ, 
244. χαὶι Ἤγεένετο ὁτὲ μετεγησε τὸν Αμέσσα το, 84. (οηρὶ. ἔς, οὐπὶ 
αὐτὸν ῬΤῸ τὸν, 93. ἔς, ουπΊ Αδεσσα ρτὸ ἄμεσσα, τοΒ. καὶ ἐγένετο 
ὁτὲ μετεζη 20, 52, ζύ, 71, 74, 92, τού, 110, 120, 121) 123γ)134.) 144) 
158, 236, 242, 243, 24ς, 446. ΑἸά, Οδι. Νίς. καὶ οτι μετεξη 44. 
χαὶ ἐγένετο ἡνγικὰ μετεξῆσεν 64. ἔφϑασεν] ἐξέφερον αὐτὸν ϑίαν. 
ἐκ τῆς] ἐκ γῆς 123. ἐκ τῆς τρίδου] απὸ τῆς τριδε το, 82, 93» τοϑ. 
(οπηρ. τυαρῆλϑε] ῥγααπημ. καὶ 123. καὶ παρῆλθον Θεοῖς. 
δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἤἦλϑον δῖαν. Οὗτος, σᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ] τας ο. 
λαος 10, 82, 93, 1ο8. ΟΟΠΊΡΙ., α Ισραηλ 123. πάντες ἄνδρες Ἰσραὴλ, 
Οεογρ. δίαν. τὰ διῶξαι] καϊαδιωκειν το, 829 93, τοβ8. Οοπιρὶ. τα 
καϊαδιωξαι 153. διώξας Αται. 1. υἱ Βοχορί) ,. 44. Βοχορί] 
ὅδαδει (ἢς : [εἀ πἰἢ}]} εἰξ ἐγαίπ:)) 93. Βοχυρι 24ς. ' 

ΧΙΨΝ. Καὶ διηλθεν--- Ἰσραὴλ] αὶ ουπὶ ἱπϊεττηεά. 246. ἀλλ᾽ αὐτὸς 
διηλϑε πάσας φυλὰς Ἰσραὴλ, δίαν, Οἴἶζτορ. ἤρ, πἰ καὶ αὐτὸς, 8αν. 
Μοίᾳ. δδιῆλϑεν»] ηλϑὲν ΧΙ. διηλθὸον 1.44. ἐν πάσαις φυλαῖς 

ῥῳ ᾿ ΚΕΦ. ΧΧ, 
“Λ΄ » ὮΝ 9 ᾿Ὃ ἶ 9’ ὙΠΕΣ, Ν 8 νοι ἃ .»»ν»ν 

ἐπὶ τῆς ὑσφύος αὐτῇ ἐν χολεῷ αὐτῆς" .χαὶ ἡ μάχαιρα ἐξηλϑε )καὶ αὐτὴ ἐξῆλθε χαὶ ἔπεσε. 



᾿ κεΕῷ. ΧΧ. 
" 2 3 

» 15. αὶ πάντες ἐν Χαῤῥὶ χαὶ ἐξεχχλησιάσϑησαν, ν..» 
3 3 χαὶ ἐπολιόρχεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἐν ᾿ΑΘὲλ χαὶ Φερμαχά' 

16. 

17 

18. 

10. 

φᾶς, 209 110, 243. 

ἐν τῷ πτροτειχίσματι" χαὶ ὅσᾶς ὁ λαὸς ὃ μετὰ 

Νν ,» ᾿ ΄ . 5» »“- χαὶ ἧλον χατόπισϑεν αὐτῷ, 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ. Β. 

Καὶ παρεγενήθησαν Ν ΣΦ, ΄ ΠΝ, δ . 4 , »»» ; χαὶ ἐξέχεαν προσχωμᾶ πρὸς τὴν πόλιν, χαὶ ἔςη 3 Ν ἴω 
ρ ρ4 

3 δε Ιωαδ ἐγοῶσαν χαταξαλεῖν τὸ τείχος. Καὶ ἐξόησὲέ 
Ν Ν 2 ἰω ΄ Ν...»» : , . 3 2 

᾿ 

7) σοφὴ εχ τοῦ τείχες, χαὶ εἶπεν, ᾿Ακόσατε ϑχόσατε, εἴπατε δὴ πρὸς Ἰωὰξ, ἜγΠσον ἕως ὧδε, 
ὩΝ ΄ Ν » » ζαι λαλήσω Ὥρος αὐτὸν. 

Ν» 3 4 δὲ εἶπεν, Ἐγώ" 
εἶμι. Καὶ εἶπε λέγουσα, 

χαὶ οὕτως εἰ ἐξέλιπον, 

ἐν σάσαις ταῖς φυλαις γ1. εἰς πασας τὰς φυλὰς 82, 93, τοϑ. Οὐοηνρί. κεν 121. φυλαῖς} φυλλαις 242. Ἰσραὴλ] τῇ Ἰσραὴλ (82. υἱὲ ν]Ἱάεῖαγ.) 93. Οομηρί. εἰς ᾿ΑΒὲλ] καὶ Αξηλα 82, 93, τοϑ. ᾿εἰς ᾿Αδηλὰ Οοπιρ. ᾿Αδὲλ] Εδελ (ῆς ἴπ8ῆ) ΧΙ, 20, ς2, ( τς. ΕΧ οοΓῦ. Δ αἷ. τ.) 64, γ1, γ4, 92, τού, 119, 120, 121, 123, 1347) 158, α 26, 342, 243, 244. Αἰά. (τ, Νῖς, 8ιὰν. Οἴτορ. Σεδὶλ 44. Ἐξερ ςό, 246. καὶ εἰς], εἰς 85, 93, τοβ. Οὐομηρὶ. Βεϑμαχα] Βαιϑμα- Χα 29, 71, οΒ, τού, τ10, 120, 134, 1445) 236, 242. ΑἸά. Οδι. ΝΙς-. βαὶϑ᾽ μακκὼ (ἢς ςοπι. ίε4.) 82. Βαιϑμακκῶ 93, 1οϑ8, βαὶϑ᾽ μα- χαιρα (ς) 121. Μεϑμαχα 247. Βαιϑμαακά Οοπρ!. Βηϑμαχά ΑἸεχ. . Βεϑμαχαΐ Αττη. σ. Αὐπι. Ἐα. Βεπμαχά Οεότρ. Ἐϑμα- χερώ δίαν. Οἴτορ. καὶ τσάντες---ἐξεκκλησιάσϑησαν και τσᾶντος εν Χαρρι, καὶ σασαι αι σολεις ἐξεκκλησιασϑησαν ΧΙ. ἤς, πῇ ταν»- 
καὶ τάντες---χαὶ Φερμαχα ἴῃ οοιη. [84.] Ὁ ΟἿΠῚ ἱπίοιτηθα. 44. κχαὶ πάντες ἐν Χαρῥὶ] και πασαι αἱ πολεις δῶν 82, 93. α Οοιηρὶ. καὶ τασα καὶ ὥολις 1Ιο8, καὶ σαντᾶς εν Χαρρι 121. ΑΙά, καὶ πάντες ἔκλεκτοι Ἀπ. :. Αγπ). Ἐα. εἰε] Ψυ]ρ. ἐν Χαῤῥὶ] εν Χαρι 44, 71, τοό. ἐν Χαρῤῥεὶ ΑΙεκ. ἐν Χαρῥὲ Οεοτρ. ἐν Χαρεὶ ϑῖαν. Οὔἶτορ. καὶ ἐξεκκλησιάσθησαν] και πασαι αἱ πολεις ἐξεκλησιασϑησαν 447) 121. ἔς, πῆ ἐξεκκλησιασϑη- σαν, 52, κό, 71, 92, οϑ, τού, τῖ9.» 120, 123, 134, 1447 158, χ16, 342, 244) 24ς. (ορΡ]. ΑἸΙά. (δῖ. Ν)ς. α Χᾶϊ ξς, 82, τοϑ., Αττη. 1:1 ἄγαι. ἘΔ. χαὶ πᾶσαι πολεις ἐξεκκλησιασϑησαν 64. 8ῖαν. ἤς, πἰῇ καὶ ἐξεκκλησιώσϑησαν, Οεοτρ. καὶ ἤλϑον] καὶ ηλϑὲν 11. και ηλ- ϑόοσαν ςς. καὶ τυαραγινονται 82, 93, 1οϑ. Οοιρρὶ. κατύπισϑεν αὐτθ] οπισὼ αὐτὰ 82, 93. Οοπιὶ. 

ΧΥ. ᾿ Καὶ πιαρεγενήϑησαν] καὶ τοεριεγένοντο (ῇς) 82. καὶ τῦαρε- Ἴένοντο 93, τοϑ. (ογηρ!. ,φ(ς. καὶ ἀφικνῶντο Απη. τ. Απη. Εά. Οεογρ. δίαν. Μοΐψ. καὶ ἀφικνέμενοι 8]αν. Οἴἶγος. καὶ ἐπολιόρχαν ἐπ᾿ αὐτὸν] εἰ ορραρπαδαπι εμηε νυΙρ. ἐπολιόρκαν] περιεκαϑισαν 82, 108. περιεκαϑησαν 93. ΟὈΠΡΙ. ἐπολουρκον 2Ζ4ς. ἐπ᾽ αὐτὸν] αυ- τὸν 82, 93) τοϑ. (οπιρὶ, -Ἐ χύκλοθεν 8[αν, ἐν ᾿Αξὲλ] τὴν Εξελ ΧΙ, 29, ς2, 71, 92, 98, τού, 110, 120, 134) τς8, 236, 242, 243. (δῖ. Νῖς. τὴν Αδὲλ 44, 144. τὴν Εδερ ςό, 121,246. εν τῇ Αξελ 82,93, τοϑ, Οὐιηρὶ. Ἐξελ φές. ἐνεβὲλ (ἢς) ΑΙ4., ἐν Ατηῖ. ι. ἄπ. Εά. ἐν Βὲλ ΟΘεοτρ. καὶ ἐν Ἐ(Γὲλ ϑίαν. Οἴτορσ. καὶ Φεῤμαχα] την Φερμαχα 11. και τὴν Βαιϑμαχα ΧΙ, 44, 92) 1ού, 120, 134) 144, 236, 242. ΟΔἵ. Νίο. καὶ Βαιϑμαχα 20, γι, 98, τ10, 24,3) 2.4, 24ς. καὶ τὴν Βεϑμαχα ζ5, τ22. χαι Βεϑμαχα ςς, ςό, τς, 246. Αγ. 1. 

ον πρίσμς αἱγὲ 

Ἀστη. ΕἘά. καὶ εν Βεϑμαχα 64. ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ βαὶϑ᾽ μακκῶ 93.. καὶ Βαιϑμακκω τοϑ, καὶ Βερμαχα 121. 
Βαιϑμαακά Οοπιρὶ. ἐν Βηϑμαχά ΑἸεχ.- 
ἐν Θερμαχα ϑ8ῖαν. Οἴτορ.. 

χαι Μεϑμαχα 24). καὶ 
καὶ Περμαχί Οθογρ. καὶ 

καὶ ἐξέχεαν] καὶ εξαλον 190, 1οϑ. (ΟπῚρΡ]. χαὶ εδαλλον 82. καὶ ελαδον 93. καὶ ἐξεχεον τοό. , καὶ Οδοτρ. καὶ ἐξέχεαν---πόλιν] καὶ ἐκχέοντες ἀριϑιμὸν ἐῤβῥάντισαν χδν ἐπὶ τὴν τσόλιν 81αν. Οἰἶτορ. πρόσχωμα] προχωμα 11], 58. χα- βακα 19, 852, 93. τοβ, Οοπρὶ. Ὡροσχομῶ 342. χῆν διαν, Μοίῃ. Ὡρὸς τὴν πόλιν] ετὶ τὴν σολιν 105) 82, 93) 108, Οομρὶ. εἰς τὴν πολιν 44: λπρος 247. καὶ ἔξη] καὶ ἐξήσαν 20, οϑ, 243, 244. καὶ εςη- σὲν το8. καὶ ἐξερεόετο Αττ), 1. Αττη. Ἐὰ, ἐν τῷ τροτειχίσματι] ὡς προτείχισμα Αττη. χ. Ατπ): Ἐά. τροτερχίσματι!] τερίτειχισ- μᾶτι 93, τοῦ. (Οπηρί. τροτείχει 158. -Ἐ τῆς πόλεως Οσθοῦρ. ϑἷαν, Οἴἶτορ. ὁ μετὰ Ἰωαδ] , ο ΧΙ, 24ς. Βαδει ὃ ἰπ οδαγαῶς, τηΐπογα Α]εχ. ἐνοῦσαν] ἐγενοῖσαν ΧΙ, 20) 64, ο8, 119, :ς8. ΑΙ4ά. εννος- σὰν 44. (Δ. Νῖς. διεμαχοντο 71. ἐνένοδν 82, 1ο8, 123. Οομηρὶ. ἐνενοϑυν 93. ενθησὰν 247. ἐνοῦσαν καταξαλεῖν] ἐνόει καὶ κατέδαλε Ἄγχα, τ, Αστη, Ἐάὰ, καταδαλεῖν] καΐαλαξειν 29; 98, 120, 243. τὸ τεῖχος] -1- τῆς πόλεως Οεοτρ. 51αν. 
ΧΥῚΙ. Καὶ ἰξόησε] καὶ εἶπε 8αν. Οἴἶτορ. γυνὴ] γυνή τις Ἄττῃ. τ. Απτη, Ἐά, ἐκ τῇ τεῖχ .} ἐκ τῆς πόλεως το, 82, τοϑ, γοι. ἢ. 

Καὶ προσήγγισε πρὸς αὐτήν' 
εἶπε δὲ αὐτῷ, ΓΑχεσον τοὺς λόγους τῆς 

Λόγον ἐλάλησαν ἐν “πρώτοις, ᾿Αδὲλ χαὶ ἐν Δὰν εἰ ἐξέλιπον ιὰ ἔσεντο οἱ πτιςοὶ τοῦ 

χαὶ εἶπεν ἡ. ψυγὴ, ἘΕΪ σὺ εἶ Ἰωάδ - ὁ 
δάλης σδ' χαὶ εἶπεν Ἰωὰξ, ᾿Αχόω ἐγώ 
λέγοντες, Ἤρωτημένος ἡρωτήϑη. ἐν τῇ 

Ἰσραήλ" ̓ ἐρωτῶντες ἐπερωτήσεσιν ἐν ᾿Αξὲλ, Ἐγώ εἰμι εἰρηνιχὰ τῶν φηριγμάτων Ἰσραήλ" σὺ δὲ ζητεῖς ϑαγατῶσαι 

(ὐοπιρὶ, δῖαν. Οἴγοσ. ἐδ εἰυΐεαιε υϊρ. ᾿Ακόσατε 19] ἀκονετε δὴ 82. ἀκεσατε δὴ 93. ᾿Ακέσατε ὈΪ5] ἀχκκετε δὴ ἀκβετε τοϑ. (οπρρὶ. ἀχδσαᾶτε μα ἀχέσατε με τζ8 ἀκχκέσατε 25] ἀκπετε 93. διαδεῖ ἴῃ Ἑοδιαγδδξς. τηΐπογθ. ΑἸοχ. εἴπατε δὴ] α δὴ ΧΙ, 29, 44, ςό, 64, 71, γᾷ, 92, 98, τού, 119, 120, 121, 134) 144. τς8, 236, 242, 243, 2μῃ 24ϊ; 246. ΑΙά. (αι. Νίς. εἴπαῖε ϑὴ πρὸς] εἰπαἾε δὴ τω 93» 1ο8. Οομιρὶ. ἧς, ἤηε δὴ, Αττη. τ. Ατπη. ἘΔ. “εἰπε προς 242. εἴπατε νῦν τῷ Οεοῖρ. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ εἴπατε τῷ ὅ1αν. Οἶτορ. πρὸς Ἰωὰξ] τρὸς τὸν ἸἸωὰξ ΑἸεκ. ᾿ΕὙΠΙσον] ἐγίπσαι 82, 93» τοϑ. (ογηρὶ. εἴτισον (ῆς) 24ς. ἵνα ἐγγίσῃ ϑῖλν. ἕως ὧδε] κα ἑως ΧΙ, 246. την. σ. Αὔτη. Εα, ὡς ὦδε (οπιρί. Βαθεῖ ἕως ἴῃ Ἑβαγαξξ. στηΐποτε ΑἸεχ. καὶ λαλήσω πρὸς αὐτόν] εἰ ἰοφωαν ἐδεισα γυϊ. πρὸς αὐτόν] προς σε ςό, 244. Ἀπ. 1. Αση. Εα, 
ΧΥΤΙ. Καὶ προσήγγισε πρὸς αὐτήν] , 71. προσήγγισε] Ἤγγισεν Ἰωαθδ το, 8ϊ, 93, τοϑ. (οπιρί. τροσηγαγεν 20, 98, 243. προσηγίεισε 134. ἡγίισε 447. ΑἸοχ. πρὸς αὐτήν] -[- Ἰωὰξ Οφοτρ. 5αν. καὶ εἶπεν] - αὐτῷ Θεορ. Εἰ σὺ εἶ Ἰωάξ] εἶ σὲ Ἰωάδ (οπρὶ. ἢπε εἰ δΙλν. εἶ Ἰωάδ], εἶ 44, 71. εἶ ὁ Ἰωαξ γχ4). καὶ δὲ εἶπεν] καὶ εἰπεν 82, 93, τοϑ, (ὐοπιρὶ. Ἐγώ] ἐγω εἰμι 92. Ασπι. τ. Αγηι. Εά. εἶπε δὲ αὐτῷ] , αὐτῷ 44. χαὶ εἰπεν 82, 93, τοϑ, 247. ΟὐοπηρΡ]. καὶ λέγές αὐτῷ Ατη). τ. Ατω. Ἑά. ἢς, πἰῇ εἶπεν, ΟΘεογρ. καὶ εἶπεν αὐτῷ αὶ γυνὴ 51αν. Οἶτορ. ἤἴΑκεσον] αχεσον ἄχεσον 44. ἄχϑε δὴ 82, 91, τοβ. (οπιρὶ. εἶπεν Ἰωὰξ 1, Ιωαδ 71) 82, 93, 1ο8. Οομρὶ. εἶπεν αὐτῇ Ἰωὰξ 8αν. Οἴτορ. ᾿Ακέω] ἀκβὼν 92, 123, 242. (δι. Νίς, ᾿Ακόω ἐγώ εἶμι] ἀκεω ἐγὼ λεγε 10, 82, 93,) 108. ( Οπιρὶ. κα εἰμὶ 24). τῇ ἀκῶσαι ἐλϑὸν εἰμι ἐγώ Αγ. σ. Απῃ, Ἐὰ, ἀἄκέω 8]αν. Οἴἶτορ. ““μάϊο ΝΌΪς. ᾿ 
ΧΥΠΙῚ. λέγουσα} , 85, 93, τοβ. Οοπιρί. ἰδὲ ϑῖαν, Οἴτορ. Λόγον---λέγοντες] λόγον ἐλάλησα λαλῆσαι -σρὸς τοὺς πρεσξυτέρους διαν. Οἰἶτος. Λόγον ἐλάλησαν] λογος ἐλαληϑη 10) 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Αγπι. σ᾿ Απη. Ἐά. ἐλάλησαν] ἐλαλησα (121. ςογῃ, τες. ἴῃ. ἐλαλησαν) 242. ἐν πρώτοις] ἐν ωρωτῆς 242. λέγοντες] λεγονἼων το, 82, 93. τοϑ. (οηηρὶ. λεγεσα 246. Ἠρωτημένος] ἐρω- τώμενος 93,) 108. επερωτόμενο; 18, Ἠρωτημένος ἠἡρωτήϑη] ἡρω- ΤΉΜῊ ἴΔΠ[ΠΠῚ 44, 74) τοῦ, 120, 144. ηρωτηθϑὴν (ΟΙΤ. 134. ἐρωτῶντας ἐν ἐρωτήσεις 8ἷαν. Οὔτορ. τγοραπίει τοραπὶ Ὑεὶ, 1. εχ Μ3. σεγπι. 9. Ἠρωτημένος ἡρωτήϑη--- Ἰσραήλ] ,, οὐπ) ἱπιοιτηδά. Οὐρὶ. Ψυὶρ. ἢρωτήϑη] ηρωτηϑὴν 11]. ἐν τῇ ΑΒΔ] ἐν τὴ Εδὲλ 44. τό, 24ς. ΑΙΑ. ἐν τῇ Αξεα 82. εν τῇ Αδες 546. ἐν τῇ ̓Αδὲλ καὶ ἐν τῇ Δὰν] φαΐ μιπὶ ἰπ Αδοία δὲ ἱπ Ὅ απ, ἀϊεοπίσε, .., Ψεῖ. Ταΐῖ. εχ Μ5. Θεζγηι. 9. ἐν Δὰν] ἐν τὴ Δὰν ςς, 12 3. (αἵ. Νίς. ἐν Εἰδῶν δῖαν. Οἴἶτορ. εἰ ἐξέλιπον 15} α εἰ ΑΙά, ἐξέλιπόν 15] ἐξελειπον (ἢς ἰηξ1) 29, 1ς8. ΑἸεχ. εξελιπεν 82, τοϑ, ΤΠοοάοτοῖ. Ω. 39. ἰπ 2 Κορ. - ἐξελειπεν 91. ἃ ἔϑεντο] ἃ διέϑεντο 123. ΤΤΠεοάοχοί, ]. οἷξ. τὸ Ἰσραήλ] ΤΣ ΧΙ. ἐρωτῶντες] ἐπερωτωντες 92. ἐρωτῶντες ἄς. δὰ ἤη. σομ}.} αὶ ΧΙ, ς6, 71, το, (121. Βαθεξ ἰπ πηᾶγρ.) 1 ς8, 24ς. Παδεξ ἱπίεσ πῆσος ΑἸδθχ. ἐρωτῶντες ἐπερωτήσεσιν ἐν ̓ ΑΘῚΛ] ἐρωντες ἐπερωτησδσιν εν εν Αθελ 1]. ἐπερωτήσεσι» ἐβωτησωσιν 29,243. επερωτήσωσιν 44) γ4, τοῦ, 120, 134: ἐπερωτῶσιν 64. ΑἸά. ερωΐησασιν 93, ο8, τοϑ. Οομρ. ἐν ΔΕ λ] ἐν Νεξελ 44, τοό. εν Νεξεελ 64. ἐνέδελ (ἢ) 242. ἐνενεδὶ}. 

ΑΙά: καὶ ὅτως] και ὅτως εἶπον ςζ. χαι δτὼς εἶπεν 64) 244. ΑἸΪά. δῖαν. "καὶ μετέπειτα Αττη. 1. Ατω. ΕἘά. εἰ ἐξέλιπον αἷς... εἰ 10; 445 247. ΟΟΠΏΡΙ. εἰ ἐξελειπον 93. 
ΧΙΧ, ᾿᾽Ἐγώ εἰμι] εγὼ δὲ εἰμι 20, 243, 544. ὙΠιεοάοτει, !, οἷ, ᾿Εγώ εἰμι--- Ἰσραήλ 157 4 ουπιὶ ἰηζοιτηθα, ΧΙ, τό, 71) τι. (121. μᾶ- δεῖ ἴῃ Πιᾶγρ.} 1 ς8, 24ς. Βαδεῖ ἰηΐοῦ ῃπςος Αἴδχ. ἐγώ εἶμι ἐν. εἰρήνῃ καὶ ρήριγμα τῷ Ἰσραήλ 8ῖν. Οἰἶγορ. εἰρηνικοὶ} εἰρηνικὴ ὙΠεοάο- 

τεῖ. 1. οἷς, τῶν ςηριγμαάτων) τῶν Οοπιρί. σὺ δὲ] καὶ σὺ Ατπι. 1. Ἄχ. Ἐά. ϑανατῶσαι] ὀλέσαι Απη. τ. Ατγη, Βά. “ανατῶσαι 
σόλιν καὶ μητρόπολιν) γπογ βεαγο οἰ αίσηι οἰ γί ο εὐ ταις ΟΥ̓. 



ι}) 

“Μῶν. 

242... Ὺαὶ καὶ Ατἴπι. ᾿. Αγπι, Εα. ἅτος ἐπῆρε ϑίαν. Οἴἶζορ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν. Β. 

ΚΕΦ, Χχ. 

πόλιν χαὶ μητρύπολιν ἐν Ἰσραήλ’ ἱγατί χκα]χποντίζεις χληρονομίαν Κυρίε , Καὶ ἀπέχρίϑη Ιωὰξ, 20. 
χκὶ εἶχεν, Ἰλευῤ δα ἵλεώς μοι, εἰ χαταποντιὼ χαὶ εἰ φϑερῶ, οὐχ ὅτως ̓  λόγος, ὅτι ἀνὴρ ἐξ ΣΕ: 

ὅρας Ἐφραὶμ, Σαδεὲ υἱὸς Βοχορὶ ὄνομα αὐτξ, χαὶ ἐπῆρε τὴν ΧΕΙ  αυτ8᾽ Ἐπὶ πον βασιλέα Δαυίδ 

δότε αὐτόν μοι μόνον, καὶ ἀπελεύσομαι ἀπάνωθεν τῆς πόλεως" χαὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ἰωὰξ, Ἰδὲ 

ἡ χεφαλὴ αὐτῇ ῥιφήσεται πρὸς σὲ διὰ τῇ τείχες. Καὶ εἰσῆλϑεν ἡ γυνὴ πρὸς πάντα τὸν λαὸν, 

χαὶ ἐλάλησενπρὸς πᾶσαν τὴν πόλινγ)ὲν τῇ σοφίᾳ αὐτῆς" καὶ ἀφεῖλε τὴν χεφαλὴν Σαδεὲ υἱθ Βυ-- 

χορί- χαὶ ἀφεῖλε χαὶ ἔδαλε «πρὸς ᾿Ιωάξ' χαὶ ἐσάλπισεν ἐν χερατίνη, καὶ διεσπάρησαν ἀπὸ τῆς 

“πόλεως ἀπ᾽ αὐτϑ ἀνὴρ εἰς τὰ σχηνώματα αὐτῆ" χαὶ ᾿Ιωὰδ᾽ ἀπέςρεψεν εἰς ᾿Ιερουσαλὴμ πρὸς τὸν 

βασιλέα. 
ρὼ Ν ΄ ᾿ φ 

Καὶ ὁ Ἰωὰδ πρὸς π΄άση τῇ δυνάμει ᾿Ισραῆλ'͵ χαὶ Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωδχὲ ἐπὶ τοῦ 

Χερεϑὶ, καὶ ἐπὶ τῷ Φελεϑί. Καὶ ᾿Αδωνιρὰμ ἐπὶ τοῦ φόρου" χαὶ ᾿Ιωσαφᾶὰν υἱὸς ᾿Αχιλὲϑ ἀνα- 

Βα.εθσ. σόόλιν καὶ μετρόπολιν ἐν Ἰσραηλ] τὰς πόλεις Ἴσροήλ 

Ατῖη. σ. Ασπι. ἙἘά. πτόλιν καὶ μητέρα τῶν πόλεων Ἰσραηλ 8ἷαν. 

Μοίᾳ. ἐν Ἰσραήλ] εν Ιερεσαλημ, 19, 108. κα 236,42. Ὑεοάοτεῖ. 

1. εἴ. τ Ἰσραήλ ϑίαν. Οἰἶγορ. ἱνατί καϊαποντίζεις] τι καταπι- 

γεις 19, 1τοϑ. (ὐοπιρί. ργα πηι. καὶ ς 5) 64, 123, 236, 2452, 247. ΑΙά. 

Αἴεχ. (δι. Νῖς. Θδοσρ. ϑαν. Μοῖᾳ. τι καΐαπινης 82. τι καταπι- 

αινεῖς 93. καὶ ἵνα τί ὅτι καϊαποντίζεις Ὑ Βεοάοτεῖ. ]. οἶδ, καὶ ἱνατί 

σὺ καταποντίζεις. δῖαν. Οἶτορ. καταποντίζεις] καταποντιζῆς 74. 

κληρονομίαν Κυρία} κληρονομιαν Θεᾶ 44. 
ΧΧ. Καὶ ἀὠπεκρίϑη)] α καὶ Απη. τ. Ασγπι. Εά. ὀὠπεχρίϑη)] ὠπεχ- 

ρἤϑη (Πς) 245. καὶ εἶπεν] αὶ 44- κα καὶ ϑῖαν. Οὗτορ. Ἵλεως 
(μοι 19} μὴ γένοιτο μοι 244. κα μοὶ 247.Ὰ, Ἵλεως μοι τ5---καΐαπον- 

τιῶ] (Μ" γένοιτο μοί; Εἰ καϊαποντιω ΧΙ, 20. τύ, γ1, 98, 110, 1219 1ς8, 

243, 24ς- ἔς, οπιϊο εἰ, 246. μὴ μοι γένοιτο εἰ καταπιομᾶιν 10, 82, 

93; 108. Οὐουρὶ. “Ἰχεώς μοι ἵλεως μοι] ἵλεως γένοιτό μοι ἵλεως 

γίνοιτο τίη. 1. την. Ἐά. ἤπε μοι υἱοαυε δ[αν. Οἰΐγορ. ἵλεώς 

μοι 45] 44) 52, ς 5, τοῦ, 120, 134, 144,36,245. (αἵ. Νῖς. καὶ 
εἰ φϑερῶ] κα εἰ Αττῃ. 1. Απῃ. Ἐά. φϑερῶ] διαφϑειρω 1Π|,24ς,546. 

διαφϑέρω ΧΙ, τον 29, 447 55, 56, 64, γι) 74) 82, 92, 93; 98, τού, 

1ο8, 110, 120, 121) 123») 1347 τις8, 226, 243, 244) 247. ΟοπρΙ. ΑἸὰ. ΄ 

ἈΙοχ. (δι. Νῖς. 
ΧΧΙ. Οὐχ ὅτως} εχ ὅτὸος 1Π|, ςό, 64. γ1, 93, τ1ς8. ΟὐὨ)]. 

Ῥύξτηϊ. καὶ 74- Βοχορὶ] Βοχορ 144) 242. υἱὸς Βοχορὶ ὄνομα 

αὐτῷ ᾿ Ὅεοῖρ. ὄνομα αὐτῇ] ονομια ἀντῳ ΧΙ, 29, 44» 64) 74. 98, 
Σού, 120, 123) 134) 15:8, 216, 244. 24ς, 247. ΑΙά. ,. 10, 71) 829 93» 

χοϑ. Οοπιρὶ. καὶ ἐπῆρε] ἀντηρε 109, 82, 93, 108. (οχηρί. ἐπεῖρε 
καὶ ἐπῆρε 

-τμοι μόνον] α οὐπὶ ἰηϊεττηθά, 247). χεῖρα αὐτῷ] χεῖρα αὐτῷ ΑἸεχ. 
δότε αὐτόν μοι μόνον] δοτε μοι αὐἷον μονον ΧῚ, 290, ςό, 98, 119, 121. 
1:8, 243) 24ς. παραδοται μοι αὐἷον μονον τ9. ἔς, πῆ ταραδοτε, 

82, 93, 1ο8. (οιηρΙ. δότε μοι μονον αὐἷον 4.4). 92. τού, 120, 134) 1445 
“36,242. (Αι. ΝΙς. μοι μόνον] μονον μοι (υϊ νἱάἀεῖυγ) 246. ἀπε- 
λεύσομαι} ἐπελευσομαι 119. ἐσομᾶι 24. ὠπάνωθεν) ἐπανωθεν 
ΧΙ, 44) τό, 64, 74γ το, 119, 120, 134). 1445 158, 242, 243, 446. ΑἸά. 
ἀπο 82, 93) τοϑ. (οπΊρΙ. Ασπλ. 1. Αστῃ. Ε4. Οεογρ. 5[αν. Μοίᾳ. νοσφὶ 
ἀπὸ αν. Οἴΐγορ. τῆς πόλεως] -Ἐ ἐνταῦϑα Ατηι. 1. Ατηλ. Εά. 
πρὸς Ἰωὰθ}, 44, 24ς. Ἶ8Φ1] ἰδὲ δὴ τό. ἡ κεφαλὴ] α ἡ Αἴοχ. 

ῥιφήσεται] ριφϑησεται ΧΙ. ριφισεται 242. βῥιφήσεται πρὸς σὲ] 74- 
εἰοίην αδ ε δγγ. Βαι- ΠΙΘΌσ. πρὸς σὲ] α 19, 1τοϑ. Ο(οπιρὶ. Βαδεῖ ἱπ 
οἴλγαδέϊ. τηϊποσγε ΑἸςχ. διῶ τὸ τεῖχες) απὸ τοῦ τερχξς 10, 82, 93; 

1τοϑ. Οοπιρί. ἀπὸ τῷ τείχεις τῆς “σόλεως ϑῖἷαν. Οἴἶτορ. ἔχ τῷ τεΐχες 

βἷαν. Μοίῃ. 
ΧΧΙΙ. Καὶ εἰσηλϑεν] και ἐπορευϑη 195 1ο8. (ΟΠΊΡ]. χαὶ ηλϑὲν ς ς. 

καὶ εἰσεπορευϑη 82,93. ὡᾶντα τὸν λαὸν], ταντα 247. τορὸς 
πᾶσαν τὴν πόλιν] α 44. α πᾶσαν 242,246.- ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτῆς] 
καΐα τὴν αὐτῆς φρονησιν 10.) 82, 93, 1ο8. (οτρρὶ. αὐτῆς} αὐτῆς 

ΑἸεχ. καὶ ἀφεῖλε 13] αἀφελειν ΧΙ, 29, ςύ, 64) 715) 745 92, 98, τού, 
110, 120, 121) 1235) 134.) 1447 236, 243, 2447) 246. ΑἸά, (αἴ. Νῖο. 

καὶ ἀφαιρουσι 19, 445 82,935 108. ΟορΡΙ. ἀφελεῖν τὴν κεφαλὴν Σαξεὶ 
υἱῷ Χορεί. (Ως) Καὶ ὠφέρεσι ς6. αφειλαν τς8. ἀφελὴν 242, 24ξ. 
ἀφεῖλαι Αττλ. 1. πῃ. Ἑά. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. καὶ ὠπεκεφάλισε ϑῖαν. 
Οἴτορ. Βοχορί 1 Χορες ς6ό. Βεχορι 242. καὶ ἀφεῖλε ““- 

Ἰωὰδ 19] καὶ ἀφαιρουσι τὴν κεφαλὴν Σαβεε υἱξ Βοχορι και ριπίουσιν 

αὐτὴν ρος Ιωαξ ΧΙ, 29, 64, 92, 98, τού, 120, 123, 144) 216, 243, 

244. (αἵ. Νὶς. ἔς, ουπὶ ἀφελεσι ρζοὸ ἀφαιρεσιν 119. ἢο, σιπὶ αφε- 

ρέσι ἈΓῸ αφαιρξσι, 121, 134. ῆς, πἰῆ Σαξαεε υιξ Βωχώρι, 24ς. ὥς, 

οὑπὶ Βοχωρὶ ΡΓῸ Βοχορὶ, ΑΙΔ. καὶ αφελουσι τὴν κεφαλὴν Σαβεε, καὶ 
ρ'πίεσιν αντὴν πρὸς Ιωαδ 246.Ύ0 καὶ ἀφεῖλε καὶ ἔβαλε] και ριπῆουσιν 

αὐτὴν 19, τύ, 74,93, 1ο8, τς8, 242. Οὐπιρὶ, καὶ ἀφαίρεσιν τὴν κε- 

"᾿Αχιλὼδ Ατηι. 4. ᾿Αχιλὲπ Οεοτρ. 

φαλην Σαμεε καὶ ριπΐεσιν αὐΐην ς2. καὶ αφαιρεσι ταντὴν καὶ ριπῆασι 
σι. καὶ περὶ τῇ]ασὶν (ηο) αὐτὴν 82. α δουπάο καὶ Αππι. τ. Αὐτῃ. 
ΕΔ. Θεοῦ. κα καὶ ἀφεῖλε δῖαν. καὶ ἔδαλε] και ριπΐασιν αὐτὴν 44, 

ς6. και ἐλαξε ςς. χαὶ ἔπεμψε 24). καὶ ἐσάλπισεν] καὶ ἐσαλ- 
πιζεν Ιωαδ 24ς. ἐσάλπισεν) -ἰ- Ιωαδ το, 82, 93, τοϑ, 247. Οοπηρὶ. 
Ρτϑεπ τ. αὐτὸς 44. Ῥγαεπηϊε, Ιωαδ ς2, 74) 92, τού, 120, 134) 144» 
436, 242. (αϊ. ΝΊς. Οεογρ. ϑἴαν. ἐν κερατίνῃ} ἐν σαλπιγγι τ, 
82, 93, 1ο8. (οΠ}Ρ]. 51αν. ἐν τῇ χερατινῃ 44) 74) 92) τού, 120, 134, 
144. ΑἸεχ. , τοῦ. ἐν τῇ πόλει τῇ χερατινὴ 216, 245. (δῖ, Νῖς. 

καὶ διεσπάρησαν] καὶ διεσπορὴ ο λαος το, 82, 93. τοϑ. ΟΟμρΙ. καὶ 
διεσπαρησαν---ἀνὴρ] καὶ διεσπάρησαν οἱ ἄνδρες ἀπὸ τῆς πόλεως πάντες 

Οεοτρ. δ᾽ι.αν. πὸ τῆς πόλεως] εκ τῆς πολέως 10. 82, τοβ. ΟομρΡΙ. 
π᾿ αὐτῷ] α ΧΙ], το, 29. 445) 52) τό, 715 74) 82, 92, 93, 98, τού, τοϑ, 
110) 121) 1347) 158, 236, 243, 244, 24ς,) 246. (οπηρί. (αι. Νῖς. 

Αγπι. 1. Ασῃγ.. Εά, αὐτῇ ςς. ἀνὴρ] ἐκαςὸς τῷ, 82, 93. Οοπηρί. 
ἐκαςὸν το8, -Ἐ ἕκαςος Ατη. τ. Αγαι. Εά. εἰς τὰ σκηνώματα ] εἰς 

τὸ σκηνωμὰ 10. 82, 93. τΟϑ, 1190, 24ς. (οπηρὶ. εἰς τὲς ὠγρὲς 5ϊαν. 

αὐτῷ ἢπ4].] αὐτῷ Αἰεχ. αὐτῶν Ατ. τ. Απη. Εά. ἀπέςρεψεν) 
ἐπεγρεψεν ΧΙ, 29, 44» ςό, 745 Ὁ3, 989 1οῦύ, 1οϑ, 120, 121, 123) 134) 
1445 τς8, 236, 242, 243. Οοπηρὶ. (αἴ. Νίς. υπερρεψε 246, 247. 

ΧΧΠΙ. Καὶ ὁ Ἰωὰξ] ο δὲ Ιωαξ ΧΙ, 44, τό, γ4, 92, 93, 98, τοῦ, 
110, 1219 134.) 1445) 1ς58,244524.ς, 246. (χἴ. Νίς. -Ἐ ἦν 19. Ατπι. τ. 

Αττη. Εά. κλο ςς, 64. Αἰεχκ. καὶ ἦν Ἰωὰξ γ1, 24). Θεοῖς. ϑίδν. 
Μοίᾳ. ὁ δὲ ᾿Ιωὰδ ἥν 82, τοΒ, Οοιηρί. ὁ δὲ Βαναιας 236. ἦν γὰρ ὃ 
Ἰωὰξ δῖαν. Οἷτορ. ἸἸωδ6)]) Βαναιας 242. πρὸς πάσῃ] ἐπι πασὴ 

29, 44, τό, 64: 71, 74) 92, 98, τού, 110, 120, 121) 123») 1234) 144, 

236, 242, 243,) 244, 24ς, 246. ΑἸά. (τ. Νῖς. δογρ. ϑῖδν. ἐπὶ 

“αντὶ σρατῷ Αγη. 1. Αγ. Ἐά, πρὸς ταση--᾿ Ἰωδαὲ] αὶ οὐπὶ ἰπ- 

τειτπεά, ΧΙ, πρὸς πιάσῃ τῇ δυνάμει] ἐπι τσασὴς τῆς ςρατειαᾶς το. 
ἐπι πάσης τῆς ςρατιας 82, 93,) 1τοβ8. (ΟἸρΡ]. ἐπι πασὴ δυναμει τς8. 
α τῇ 247. Ἰσραήλ] αὶ 445 τό, γ1, 74) τού, 120, 134) 144) 1ς8, 
242, 24ς, 246. Βαναίας} Βανναιας το. Βανεᾶς γ4. ΟΠ. 
Βαιναιᾶς 82. Βανεαὶ Αἴτη. 1. Βανεὼὶ Απη. ἘΔ. Θεογρ. δῖδν. υἱὸς 
᾿Ιωδαὶ] ,. γι. νιος Ἰωαδα 82. υἱὸς Ἰωδαὲ ἐπὶ τοῦ Χερεϑὶ] υἱος Α- 
ΧΕΙΛΕΝ ἐπὶ τε Χελεϑϑει 1. ἸἸωδαὲ] Ιωαδδαι τ9, τοϑ. Ιωϑας 20. 
Αχι λα (ς ς. σοῖτ. 'π τηλγρ.. ἈΡ αἱ. τὰ. Ιωδαε.) 247). Ιωδδαε γ4ᾳ. Ἰωδ 
93. Ἰωιαδὲ Οοπιρί. Ἰωιδεὰ Ατπι. τ. Απτη. Ἐά. Ἰωδὰ Οεοτρ. 8[αν. 
Μοίᾳ. ἐπὶ τῷ Χερεϑ! καὶ ἐπὶ τῷ. Φελεϑί } ἐπὶ τε τλινϑὶς καὶ ἐπὶ 
τες δυνατας το, τοϑ. ἔς, πἰῆ τληνϑιε, 82, 93. ἔπι τῇ Χερεϑϑει και 
ἐπὶ τῇ Φελεϑϑει 247. ἐπὶ τῷ τολινϑίου, καὶ ἐπὶ τὲς δυνατές ΤὨἨεοάο- 
τεῖ. Ὁ. 40. ἱπ 2 Κερ. ἐπὶ Χερπὶ, καὶ ἐπὶ Πελπέ Οϑογρ. ἐπὶ Χερὶ 
καὶ ἐπὶ τοῦ Βελεϑί δἷαν. Οἴτορ. ἐπὶ τῷἪ δ]. ἐπὶ 21. Ουρι. 

ΑΙ4. Βδθεῖ, 'π ομαγαξδ. πὐΐποτε Αἰεχ. ἐπὶ τῷ Φελεϑί ] α (αἀάϊιυγ ἴῃ 
πηᾶγρ. ΔΡ αἷ. τ.) ςς. Φελεϑί] Φελελεῦϑε ττ9ο. Ὀπελεϑὶ Ατσπι, 
Ἑά. πον 

ΧΧΙΨ, ᾿Αδωνιρῶμ] Ιεζεδραν 10, 82, 93» τοϑ8. Αϑωραμ 4.4) 71) 74» 

92, τού, 120, 123) 134) 144, 236, 242, 24ς. (αἴ. Νίς. Αδωμραμ 
6. Αϑωνιραν 119. Αϑωμαρ 246. ᾿Αδωρὰν Οοπιρί. ᾿Αδωνιῶμ' 
δῖαν. Οὗτος. ἐπὶ τῷ φόρα] ἔπι των φορων 19, 82, 93, το8. (οπηρὶ. 
Ἀπ. τ. Ἄττῃ. Ἐἀ. Θεογρ. 81αν. Μοίᾳ.υ.. Ἰωσαφαϑ) Σαφαν 10, 82, 

93» 108. Ιωσαφατ 29, 44, ξς, ξύ, γ1, τοῦ, 110) 1219 123, 1345 144) 

1ς8, 242) 243, Ζ4ς. Οοπρί. ΑἸά. ΑἸεχ, (δε. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. Ἰω- 
σαξὰϑ᾽ Ατηι. 1. Ἰωσπαὰϑ Οεοτρ. ᾿Ασαφὰτ 8ῖαν. Οἶτογ. υἱὸς 
᾿ΑΧχιλὰϑ)] λ 71. ᾿᾽Αχιλὲϑ] Αχιδαλαα 19. Χιλεϑ' τ νἱάδτυν 64. 

Αχιλλεϑ 74. Αχειίϑαλαα 82,92. Αχιϑαλαα τοϑ. Αχιλεδτ10, 
121. Οὐμρὶ. ἀνο Οοάά. ϑεγρῖ. Αχιλιβϑ 245. ᾿Αχιλῶϑ Αγαι. 1. 

ἀναμιμνήσκων) α ΧΙ. υπο- 
μιμνησκων το, 82, 93. 1οθ. ΟΟμΡΙ. ἐκ τῶν ὑπομνημάτων Ατἴηι. Σ. 
αἰϊΐψυε. Ἄτα, Ἐ4ά. ἐπαναμιμνήσκων ἀμο Οοὐά, ϑεγεὶϊ. 

22. 

23. 

24. 

-“- 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
κεξῷ. ΧΧ. 

25. 26. μιμνήσχων". Καὶ Σϑσὰ γραμματεύς: χαὶ Σαδὼχ χαὶ ᾿Αδιάϑαρ ἱ ἱερεῖς" Καί γε Ἰρὰς ὸ ᾿Ιαρὶν ἣν 

ΚΕΦ. 
ΧΧΙ. 

Σὰ, 

ἱερεὺς τῷ Δαυίδ. 

ι. ΚΑΙ ἐγένετο λιμὸς ἐν ταῖς ἡμέραις Δαυὶϊὲ τρία ἔτη, ἐνιαυτὸς ὃ ἐχόμενος ἐγιαυτϑ- χαὶ ἐζήτησε 
Ν Ν, . δ᾽ ᾽΄ Ν ἜΝ ΄ 2 Ν 2. Ὁ 2 Δαυὶδ τὸ πρόσωπον Κυρίου" χαὶ εἶπε Κύριος, Ἐπὶ Σαὲλ χαὶ ἐπὶ τὸν οἶκον, αὐτῷ ἀδικία ἐν ϑα- 

΄ ον. ΄ 39 ᾿ Ν ὡ ᾿ 

νάτῳ αἱμάτων αὐτϑ, περὶ οὗ ἐθανάτωσε τὰς Γαξαωνίτας. Καὶ ἐχάλεσεν ὃ βασιλεὺς Δαυὶδ τὰς 
᾿ Υ, Ν ᾿ψ Ν Ν ε ΄ ε 2 ῪΣ Γαξδαωνίτας, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτές" χαὶ οἱ Ταξαωνίται οὐχ υἱοὶ Ἰσραήλ εἰσιν, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ἐχ τῷ 

3 “ ᾿ ᾿ μ». 3 ᾿ ΄ ΟΝ Ν ».. ϑ. ». Ν 

ἐλλείμματος τοῦ Αμοῤῥαίε, καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ὠμόσαν αὐτοῖς, χαὶ ἐξήτησε Σαὰλ πατάξαι αὐ- 
τὰς ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν τὰς υἱὲς Ἰσραὴλ καὶ ᾿16δα. Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς τὲς Γαξαωνίτας, 

΄ . »,᾽ δ ».» 2 7 ΄2 ΄ Ν 3 ͵ Ν ΄ ΄ ᾿ κε 

Τι “ποιήσω ὑμῖν, χὰ! εν τίν! ἐξιλάσωμαι, χαι εὐλογήσετε τὴν χληρονομίαν Κυρίου ; Και εἰπὰν 
3 ἰφιυὶ ς ’ 3 Ψ“ ςφ » ) ’ὔ ρῷ ρβω 

αὐτῷ οἱ Γαξαωνίται, Οὐχ ἔς!ν ἡμῖν ἀργύριον ἢ χρυσίον μετὰ Σαδλ χαὶ μετὰ τῇ οἶκε αὐτῶ, χαὶ 

οὐχ ἔς τν ἡμῖν ἀνὴρ ϑανατῶσαι ἐν ἸσΡΔῊΛ; 
Ν νῬ γε ρ᾿ ΄ Ν ΄ ξς . . 

Καὶ εἰπε, Τί ὑμεῖς λέγετε, χαὶ ποιήσω ὑμῖν: χαὶ 

εἶπαν "πρὸς τὸν βασιλέα, Ὃ ἀνὴρ ὃς συνετέλεσεν ἐφ᾽ ἡμᾶς: χαὶ ἐδίωξεν ἡμᾶς, )ὃς “παρελογίσατο 

ΧΧΨ. Σεσὰ]ησες 11. Ισεσο νεῖ ἴσες 11]. Σουρα οἱ. αἱ νἱάε- 
ἴυτ. Ισωνας 247. Σεϑαὶ Απη. τ. Σεδαὲ Ατπ. Εά. Σασαρὰ ϑίαν. 
Οἴἶγος. γραμματεύς) 9 γραμματεὺς 1, 247. γράμματεοις ΧΙ. 
τραγματεὺς 74. ἀρχιγραμματεύς Αγ. 1. Ασῃ. Ἑά. καὶ Σα- 

δῶκ] Σαδὲκ δὲ Οεοτρ. καὶ Σαδὸχ δίδν. Οἴτορ. καὶ ᾿Αδιάϑαρ] 
λ Χαι 44. ἑερεῖς}] α 44- οἱ (ερεις ςς») 245. 246. 

ΧΧΥῚ. Καί γε Ἰρὼς] καὶ Ιωαδαε το. καὶ Ιωδαε τό, 82, 93; 
τοϑ, 24ς) 246. Ἰιεοάογεῖ. Ο.. 41. ἰπ. 2 Ἀερ. καὶ Γηρας 71. καὶ 
Γαρας ττ0. (121. ςοετ, τη. τες. καὶ γε Ιρας.) καὶ Γεηρας Ιωδαε τςϑ8. 

καὶ Γέιρας (Π0) 242. καὶ Γεήρας ΑἸά. Ἰρὼς δὲ σεογρ. Γεϊρῶ ϑῖαν. 
Οἴτοσ.. Ἰρῶς} Εἰρας 29. 64.) 98, 243. ΑἸεχ. ἸΙρᾶς ὃ Ἰαρὶ»]} 

Ἰωδαε (ςοττ. ἴπ πιᾶγρ. Ιρας) ο Ιαρει ςς. ὁ Ἰαρὶν] οἸαριμ ΧΙ. ο Ιεϑὲρ 
10» 82, 93. το8. ἸΤπεοάοτεῖ. ἰος. εἰϊ. ο Ιαρειν 29, ὅ4, τς8, 243, 24ς. 

ΑΙΜ. ο ἴαρειμ 6, 1τ9, 246. ὁ ἴαρει τωι. ὁ Ἰαρὶ (οπιρί. ὁ Ἶα- 
εἰρεὶ ΑΙοχ. ὃς τῷ Ἰαῤὶμ. Ατπὶ. 1. ἤς, ηἰῇ ἸΙαρὶν,. Αγ. Εάἀ. ὃς Ἰαρὶμν 

χ(3. Οοὐά. ϑεγρὶ!. καὶ ὁ Ἰωὲρ Θεογρ. καὶ Ὀαῖρ δίαν. Οἶτορ. ἦν 

ἱερεὺς} ἱερεῖς 44. κἢν 56. τερεως 246, ἱερεὺς] ὁ γέρων (ἔπᾶτρ. εχ- 
ἜγρΪΑγ. ϑοοίοσ, ἃ ρυϊπηα πη.) 5ϊαν. Οἷτορ. τῷ Δαυϊδ)] τε Δαυιδ 
1|Ι, 44, 93. 123, 242, 247. Ατπι. 1. Απῇ. Εά. Θεοῖς. Ἤ τριὰ ἑτὴ 

19. τοῦ Δαξιδ (αἴ. Νῖς. δ᾽αν. Οἴἶτορ. 

Ι. λιμὸς} -Ἐ ἐπὶ τὴν γὴν το, 108. δῖαν. - εν τῇ γ᾽ 82, 03. 

ἐν ταῖς ἡμέραις] ἐπι ταις ἡμεραις 246. τρία ἔτη) τρι ἔτι (ῃς) 24ς. 

ὁ ἐχόμενος] α ο 11, ΧΙ, 29, ς6, 64, 71, 74. 82, 92, 93. 10ὅ, τοϑ, 
1105) 120) 123) 1347) 148, 226, 243) 244) 24ς, 247. (οπι|ρ]. ΑἸεχ. 

(δι. Νίς. Ογη. ΑἸεχ. νοὶ. ν!]. Ὀιᾶογ. Ν. Τ. Ρ. ςι. ἐχόμενα ςς. 
ἐνιαυτοῦ] ἐνιαυτες 93. καὶ ἐζήτησε---Κυρίε) καὶ ρημα εζητει Δανιδ 
παρα Κυριξ τρ, 82, 93» 1ο8. κα Οὐπὶ ἱπίεγηηςά. 24ς. ἐζήτησε] ἐζήτει 
Οοπιρ. Κυρίου] του Κυρίου 11, 44, 74, τοῦ, 120, 134) 144. 236, 
243, 247. ΑἸεχ. παρὰ Κυρία ΘΘΒΊΡΙ, Ἐπὶ Σαδλ--αἱμάτων αὐ- 

τὰ] τοῦ Σαοὺλ χάριν καὶ  ἐκχύσεωρ, αἵματος οἴκου αὐτὰ ἡ ἀδικία αὕτη 
ἐςὶν 81αν. Οἰἴϊορ. καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτῷ] καὶ ἐπὶ τὲς ἄνδρας οἴκου 

αὐτῷ Απη. τ. Αγπι. Ἐά. ἀϑικία] ἡ αδικια ΧΙ, 29, 44) ς6, 64, 1, 
74) 825) 92, 93ν 1ού, τοϑ, 119, 120, 123) 134) 148, 226, 243) 24ς. 

Οοπρρὶ. Αἰά. (αι. Νὶς. Ογτῖ!. ΑἸεχ. 1. οἷς. -Ἐ δια τατο ςς. ἡ αδιε- 
. ς ἃ 

κια αυτὰῇ 246. ἡ ἀδικία αὕτη ΟΠεγίοί, 1. 217). ἐςσὶν ἡ ἀδικία αὕτη 
Ἄχ. τ. Αχη). Ἐά. ἀδικία---περὶ οὗ] αδικια δια τον αὐΐον ϑανατω 

αιμαΐων περι οὗ ΤΙ. ἤο, πἰῇ δια το, 247. ἐν ϑανάτῳ] ργαρπιῖττ. καὶ 
Οεοτρ. ἐν ϑανάτῳ αἱμάτων αὐτῷ] α ΧΙ, 29, τό, 71, 82, 1219)1ς8, 
24ῖ, 246. (οπθθὶ. Οἰιγίοῇ. ΟΥπ]}. ΑἸεχ. ἰος. οἷϊ. Απῃ. τ. Απῃ. Ἐά. 

διὰ τὸ ϑανάτω αἱμάτων (Ώς) το, 93. 108. [διὰ τὸ αὐτὸν ϑανατῶσαι 

ϑανάτῳ αἱμάτων] οὐπὶ ϑαναάτῶσαι ἴῃ οδαταξξ. πιϊποτε ᾿Α]εχ. περὶ 

Σ ἰϑανάτωσε] ϑανατωσαι αὐῇον το. δια του ϑανατώσαι αὐον 82. 
ϑανατωσε αὖον 9ο3Ξ.. ϑανατωσαι τοβ. ᾿ διὰ τὸ ϑανατῶσαι αὐτὸν 

Οοπιρ!. Ομ εγίοί. Ἰος. οἶς. ὅτι ὥλεσε Απῃ. τ. πῃ. Ἐὰ. ὅτι ἐϑανά- 
τωσε Θέεοτρ. ἢν. Γαξαωνίτας] Γαδαονιτας 44ς. 

11. Καὶ ἐκάλεσεν---Γ[αθαωνίτας} α οὐπὶ ἱηϊεγηχεά, Αττη. τ. Αγῃ,. 

ἘΔ. ὁ βασιλεὺς] κα τς89 246. ὁ βασιλεὺς Δαν) δ] Δαυιδ ο βα- 

σιλεὺυς 247. Δαυὶδ] αν 93. 108. Οοπιρί. Οὐ]. Αἴεχ. 1. οἶς. δίδν. 

Οἰἶτορ. καὶ εἶπε πρὸς αὐτός} καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ογγ]}}. ΑἸεκ. 1. οἷξ. 
καὶ οἱ Γαξαωνῖται---Ὡρὸς τοὺς Γαξαωνίτας ἴῃ σοτη. ἴεᾳ. ] α οὐπι Ἰηἴοτ- 
τη. Ογή!. ΑΙεχ. 1. εἰς. οἱ Γαξαωνίται---εἰσιν] οὐκ ἧσαν οἱ Τ᾽α- 
δαωνῖται ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. Τιμεοάοτεῖ. Ω. 42. ἰπ 2 Ἀερ. οὐχ, 
υἷο!] χε οι νιοῖ 5. ὄχι 71. ἄχ! υἱοὶ ΑἸά. Αἰοχ, οὐχ, υἱοὶ Ἶσ- 

θτήλ᾽ εἰσιν) εκ ἦσαν ἐκ τῶν νιων Ισραηλ 10, 82, 935 108. Οοπρ. 
ὅτι τῇ ᾿Αμοῤῥαία] οτι απὸ τῶν καταλοιπὼν τῶν Αμορραίων ἦσαν τ0, 
82, 93». 1ο8. ἢς, αὐίφυε εουπάο τῶν, (οπηρί. ὙΠΒεοάοτεῖ. ἰοο. οἶξ. 

ὅτι ἀλλ᾽ ἅ] ἀλλα ΧΙ. Απη. 1. Ατπι. Εά. Θεογρ. δίδν. Οὐἶτορ. α οτι 

29» 44. 56), 715» 74, 92) 98, τού, 120, 121) 134) 144) 118, 236, 242, 
243,24ς. αλλ᾽ 246. ἀλλὰ τλὴν δῖαν. Μοίᾳ. ἐκχ τῷ ἐλλείμμα- 
τος} τηδιηθονο ἘΗ. ἔχ λείμματος ΑἸεχ. ἐκ τῶν ἐλλειμάτων 8ίαν. 
Μοίᾳ. ἐλλείμματος] αἰματος ΠῚ, ΧΙ, 29, 44. 55» 64, 71) 74) 98, 

τού, 119, 121, 1345) 1ς8, 243) 244,24, 246. ΑἸὰ. Ατη). τ. Αττῃ. Εά, 

λείμμαᾶτος 247. σπίρματος Όεογς. 8[αν. Οἶἶτορ. καὶ οἱ υἱοὶ] αὶ οἱ 
1:8. ἀλλ᾽ οἱ υἱοὶ δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ὥμοσαν] αὶ 247. 
ὥμοσαν αὐτοῖς] -Ἑ μὴ αἀπολεσαι αντάς 19, 82. ὠμοσὰν ἄὐτας 74. 

Ἔ τοῦ μη ἀπολέσαι ἀντοὺς 93. καὶ ἐζήτησε Σαὰλ] Σαὲλ δὲ ἐζή- 

τῆσε Θεοῦ. δῖαν. ἐζήτησε] ἐσησὲ το, 82, 93ν τ908. πατάξαι} 
ταραταζξαι γι. τῷ πατάξαι Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷ. ττοαατάξαι αὐτοὺς} 
παταξαι αὖΊον 111,.247. τα συντελεσαι αὐτές τ0, 82, 93, ιο8. πά- 
ταξιν 8ϊαν. Οἴἶτορ. ἐν τῷ ζηλῶσαι δζο. δὰ ἔῃ. ςοπη.] ἐν τω ζηλω 
Ἰσραηλ καὶ [εδχ το. ἄς, πἰῇ τῳ [5δα, τοϑ. ἐν τω ὥπλω, τε Ἰσραπλ 
καὶ τὰ ἴπδὰ 82. ἔς, πΙἢ τω Ἰμδα, 93. ζηλώσας διὼ τὰς υἱὸς Ἰσραὴλ 

καὶ Ἰόδα ται. τ. Ατηι. Ἐὰά. ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν} διότι ἐφήλω- 

σαν αὐτὲς Οεογς. ζηλώσαντες αὐτὸν ϑῖαν. Οἴδορ. αὐτὸν} ἄνταξ 

44, γ4.) τού, 120, 134) 144) 1518. τὲς υἱὲς] τοῖς νιοῖς 244. οἱ υἱοὶ 
Οεοτρ. ὅΑν. ΟΙΒῸΡ. 

11. καὶ ἐν τίν] ας ἐν γ4. κκαὶ Θεοῖς. καὶ ἐν τίνι ἐξιλάσω- 
μαι] καὶ ὡς ὑμᾶς ἐξια δωμαὶ δῖαν. Οἴἶτορ. ἐξιλάσωμαι] ἐξιλα- 
σομαι ΧΙ, 445 74593» 106, 120, 121) 123» 158. Οοπιρὶ. ΑΙά, ΑΙοχ. 

(αι. Νῖς. Ογεῖ!. ΑἸεχ. ὙΓποοάοτεῖ. 1. οἱξ, καὶ εὐλογήσετε] καὶ εὐ- 
λογησατε ΧΙ], 20, 74. τού, 110, 120, 121; 134» 144..242. καὶ εὐλό- 

γησε (Πς) τό, 546. χαι εὐλογῆσαι 447. ὅτι , εὐλογήσετε Θέ οτς. 
Ιν. Καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ Γαβξαωνίται] καὶ εἶπον πρὸς τὸν βασιλέα, 

Ογε]!. ΑἸεχ. Ἰος. εἶτ, εἶπαν] εἰπὸν 447 93.) 108, 123γ) 1ς8. (οτηρὶ. 
ΑΙά. Οὐκ ἔ ἔριν --ρὸς τὸν βασιλέα ἴῃ ΠΟΠῚ. (εᾳ. 71λ οὐπιὶ ἰηϊεγπιοά. 
Ογη]}. ΑἸεχ. 1. οἷ. ἀργύριον ἢ χρυσίον] κοινωνία περὶ ἀργυρίου καὶ 

χρυσίου ϑῖαν. Οἰἶτορ. ἢ χρυσίον] καὶ χρυσίον 11, 29, ςό, γ1, 74. 
92, 98, τοῦ, 123) 134) 144) 1ς8, 236, 242, 243» 246, 247. ΑΙεχ. 

(δι. Νίο. Ασπὶ. ᾿. Ατπὶ. Ἐά. κδὲ χρυσιον 82, 93, τοϑ, Οοῃιρὶ. 

Ἴ ἡρρυ σε. ]. οἷ. μετὰ Σαδλ--οἴκου αὐτῷ} πρὸς Σαυὲδλ καὶ ἐν τῷ 

οἴκῳ αὐτὰ Ἄππ, τ- Ατη. Ἐά. χαὶι ὶ μετὰ] α μετα 71. Οεοῦρ. καὶ 
οὐκ ἕξιν ἡμῖν ἀνὴρ ϑανατῶσαι] καὶ οὐ δεῖ ἡμῖν ἄνδοα ϑανατῶσαι 

Ἀπ. τ. Ασ. ἘΔ, εἰνὴρ ϑανατῶσαι) ϑανατωσαι ἀντον ανδρα 10. 

ἢς, ἤπε αὐτὸν, 82, 93, 108. (οχρὶ. ΤΙ μεοάοτεῖ. ἰος, οἷ, ΤΥ. 247. 

ϑανατῶσαι) ϑανατωσεως 64, γ1. Αἰά. ἐν Ἰσραήλ] ἐκ σαντος 1σ- 

ραηλ ΧΙ, 19, 29» 44; ς2, τό, 64, 71, γ4,.82, 92, 93, 98, τού, τοϑ, 

119, 120; τῶϊ, 123» 134, 144, 158, 436, 245, 443, 244, αἠς, 246. 
Οοπηρὶ. ΑἸ4. σι. Νίς. Ὑπβεοάογεῖ. 1. οἷς, ᾿ ἀπὸ τιαντὸς Ἰτραήλ αν. 

ν. Καὶ εἶπε] και εἰπὲν αυτοις, 19, 82, 93, τοϑ. δίαν. Οἴἶτος. 

Ἔ Δαυιδ 540. α Οατ. Νίος. καὶ αὐτὸς λέγει Αἰ. 1. Ατγηι. Ἑά. 

Καὶ εἶπε---τὸν βασιλία ] α ουπ) ἱπϊειοά, ὙΠεοάοτεῖ. ἢ οἴ. Τί 
ὑμεῖς λέγετε] καὶ γὺν τί λέγετε Απῃ. τ. Αγπη. Ἐά. ὑμεῖς λέγετε) 

Θέλετε ὑμεῖς 10. λέγετε] ϑέλετε ςό, 85, 93, τοϑ, 246. (οηρρί. 
λεγεται 242. καὶ ποιήσω] και τι ποιήσω ΧΙ. ἵνα ἃ ΨΩ Αγ. 1. 

Απη. Ἑά. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 44, 93» 98) 108, τς 8, 244, 247. 
Οοπρί. ὃς συνετέλεσεν) α ος 11, 247. ὁ συντέλεσας το, 82, 93, 
τοϑ. ΤἈεοάοτεῖ. Ἰ. εἶτ, δῖαν. Οὗτος. παδεῖ ὃς ἰὴ οἰιάγδέξ, πη. ΑἸεχ. 



ΒΑΞΣΙΛΕΊΩΝ Β. 

ρ, 39 : ΣΝ "᾿ ε ὃ Ν 3 ΝΟ. ΄᾿΄᾽ 9 Ζὰ. ΄᾿.ε 

ἐξολοϑρεῦσαι ἡμᾶς, ἀφανίαωμεν αὐτὸν, τὸ μὴ ἑςάναι αὐτὸν ἐν ππαντὶ ὁρίῳ ᾿Ισραήλ. Δότω ἡ 
᾿ ρ 9 “Ὁ .ι » ΣΝ φ. ά 3 φο Ν Ν 3 

ἐπ]ὰ ἄνδρας ἐκ τῶν υἱων αὐτξ, καὶ ἐξηλιάσωμεν αὐτὰς τῷ Κυρίῳ ἐν τῷ Τ᾽αδαὼν Σαδλ ἐχλεχτοὺς 
» ΄ », ΨΖ ΝΕ ἣν ἊΝ ὟΝ 

Κυρίου" καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Εγὼ δώσω. Καὶ ἐφείσατο ὁ βασιλεὺς ἐπὶ Μεμφιξοσϑὲ υἱὸν 5. 
. ΕῚ 7 9 0 .Ν 23. ’ Ν ,,» 

Ἰωνάϑαν υἱξ Σαδλ διὰ τὸν ὅρκον Κυρίου τὸν ἀναμέσον αὐτῶν, χά! ἄγαμεσον Δαυὶδ, χαὶ ἀγαμέ-. 

σον ᾿Ιωνάϑαν νἱξ Σαδλ. 

τῷ Σαὸλ, τὸν Ἑρμωνοῖ χαὶ τὸν Μεμφιξοσϑὲ, χαὶ τὸς πέντε υἱὸς τῆς Μιχὸλ ϑυγατρὸς Σαδλ, ἃς 

ἔτεχε τῷ Ἐσδριὴλ υἱῷ Βερζελλὶ τῷ Μωελαϑί: Καὶ ἔδωχεν αὐτὲς ἐν χειρὶ τῶν Τιαδαωνιτῶν, χαὶ ο. 

ἐξηλίασαν αὐτὰς ἐν τῷ ὄρει ἔναντι Κυρίου" χαὶ ἔπεσαν οἱ ἑπ]ὰ αὐτοὶ ἐπὶ τὸ αὐτό" χαὶ αὐτοὶ δὲ 

ἐθανατώϑησαν ἐν ἡμέραις ϑερισμξ ἐν πρώτοις, ἐν ἀρχὴ ϑερισμδ χριϑῶν. Καὶ ἔλαξε Ῥεσφὰ 

ϑυγάτηρ ᾿ΑἰΖ. τὸν σάχχον, καὶ ἔπηξεν αὐτῇ πρὸς τὴν πέτραν ἐν ἀρχῇ ϑερισμᾶᾷ χριϑῶν, ἕως 

ἐφ᾽ ἡμᾶς} κα ἐφ᾿ ΧΙ, το, 29, 44» 54» 56, 64, 71) 74) 82) 929 93) 98» 
τού, το.» 119, 120, 121) 123») 1347) 1214, 158, 236, 242, 243) 244; 

445, 246. Οοπρὶ. Αἰά. (αἵ. Νίς. Ογη!!. Αἰεχ. Ὑμοοάοτγεῖ. ἰος. εἰζ. 
Ἄπτη. 1. Απῃ. Εά. Οεογρ. δίαν. Οἴἶτορ. καὶ ἐδίωξεν] καὶ διωξας 

19, 82, 93, 1το8. Ὑπεοάοτεί. ἴοσ. οἶς. ϑῖαν. Οἶτορ. καὶ ὃς ἐδίωξεν 
Οοπιρ. καὶ ἐδίωξεν ἡμᾶς} αὶ 44.» 55- λῆμας 71. καὶ διωξατε 
ἡμᾶς 247. ὃς ταρελογίσατο] καὶ ἐλογίσατο ΧΙ, 20, 44, 52», 71» 

γ4,) ο8, τού, 110, 120) 121) 1237 1347) 1445) 1.8, 236,243, 24ς. (αἴ, 

Νῖς. Ογη]},. Αἴδχ. 1. οἷζ, ῥγδθοπηῖτ, καὶ 19) 93» 108. ΟοΠΊρ]. Τπεοάο- 
᾿ χεῖ ]. οἷν, καὶ ὡς (0) τιαρελογίσατο 82. καὶ ἐλογηῆσατο 242. ὡς 

ταρελογισᾶτο 247. καὶ παρελογίσατο 81αν. Οἰΐτορ. ταρελο- 

γίσατο) ελογισατο 924. ἐξολοθρεῦσαι ἡμᾶς) Ττ. 44. 'ῬῬγαπηιτ, τοῦ 
246. ἀφανίσωμεν] ἀφανισομεν 1445, 242. (ΟΠΡ]. Ὑεοάοτεῖ. ἶοο. 
οἷ. τὸ μὴ ἑξάναι αὐτὸν] ἵνα μὴ ἱςῃ Ατπι. τ. Αὐτη. ἘΔ. εἰ ἢς ἕξετε 
Ὅδεοῦσ. ἵνα μὴ ἢ δῖαν. ἑςάναι] καϑιξασϑαι το. Ὑπεοάοτεῖ. ἰος. 
εἶς. αντικαϑίισασϑαι 82. αντικαϑιγασϑαι 93, τοϑ. (243. πιαγρ.) 

(ουρρὶ. αὐτὸν υ11.} κα 719) 74, 82, 43. τοϑ. (ομρρί. ἐν ωαντὶ 
δρίῳ] εκ τσᾶντος ορικ 245. ἐν τάσιν ὁρίοις ϑῖαν. 

ΨΙ. Δότω] δοτε 111, ΧΙ, 20, 445) 52, τό, 64, 71, 7492, τού, 119, 

121) 123, 134) 1445) 18, 242) 243) 244. ΑἸά. (αι. Νῖςο. Ογπ]}, ΑἸεχ. 

1. εἷς. δῖαν. δοϑητωσαν το. καὶ δοϑητωσαν 82, 93. 1ο8. (οπηρῖ. 
ὙΠεοάοτεῖ. ἴος. οἶς. δωτε 98, 246. δοται 2Ζ4ς. ἑπ]α ἄνδρας] Ττ. 44. 
ἐπα ανδρες 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Τεοάοτεῖ. ἱ. οἴ, ἐκ τῶν υἱῶν] αὶ εχ 
1.8. ἐξηλιάσωμεν] εἐζηλιωσωμεν 44. εξζιλασομιεν 745) 120, 134. 
ἐξιλασομεϑα 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. ΤΙ εοάοτεί. ἴοο. οἰϊ, εξηλιάσομαι 
98, 247. ἐξιλασωμεν 121, 1447) 1.8. (αἵ. ΝΙο. εξηλιάσομεν 242. 
Ογη!]. ΑἸεχ. ἰος. οἷς. εἐξειλασωμεν 24ς. αὐτὲς] εν αντοῖς 82, 93, 
τοϑ. Οοπρὶ. ΤΕεοάοτγεῖ. 1. οἰϊ, ἐπ᾽ αὐτὰς Θεογς. τῷ Κυρίῳ] 
κ98. ἐν τῷ Γαδαὼν] α τῷ 11, 64) 123) 247. ΑΙεχ. ἐν τω βενῳ 
ΧΙ, 19, 29,5 τό, γ1,) 82. 93» 98, 1Οϑ, 119), 121) 1.8, 2449) 24ς, 246. 

Οοσρὶ. Ογηή!!. Αἰεχ. Ὑπεοάοτεϊ. 1. οἷς. 51αν. Οὗἶτορ. εν βδνῳ 44) 
52, ξ5) 745) (92. τιᾶτρ. Γαξαων) τού, 120, 1345 1445 236, 242. (δῖ. 
Νίς. ἐν τῇ Γαδαὰ Ατπι. Ἐά, Σαοὺλ] ργρεηδζ. τὼ 19, 82. ργδ- 
τηἶτ. τε 93) 1ο8. ΟΟμρΡ]. ὙΤβεοάοτεῖ. 1. οἰ. α 244. ἐκλεκτὲς] ἐκ - 
λριτον τό, 546. εκλεκτε 1.8. ΟΟμρΙ. ἐχλεχτὸς ΑἸεχ. ργαπηῖῖ. καὶ 
Θεός. ἐκλεκτῷ ϑίδν. Οὗτος. ἐκλεχτὲς ὅζο. δὰ ἔῃ. οοπι. 7.} 
κα Ογη!. ΑἸεχ. 1. ἐς. Κυρίῳ] τω Κυριω 44, 82, 93, τοϑ, 1 ς8, 247. 
Οοιηρ!. Ὑπεοάοτει. 1. οἷ. α ςό, 246. Κυριῳ 71) 74» 242, 243. 

Ἐγὼ δώσω] - υμῖν 82) 93» 1ο8. Αττῃ. τ. Ατηγ. ἘΔ, δῖαν. Οἴἶτος. 
ΨΙΙ. ἰφείσατο] τεριποιήσατο (ἢ) 19, 108, «περιεποιήσατο 82, 

93. ἐφησατο 242. ἐπὶ Μεμφιξοσϑὲ] τον Μεμφιξααλ 19. τον 
Μεμφειξααλ 82, 93. τοὺ Μεμφιξααλ τοϑ. α ἐπι 24ξς. τοῦ Μεμσι- 

οσϑὲ Θεοῖσ. τῷ Μεμϑιδορὲ δαν. Οἰἶἷγο. τὰ Μεμφιδοσϑὲ ϑιῖαν. 
ἹΜοίᾳ. Μεμφιξοσϑὲ] τὸν Μεφιξοσὶϑ Οοιηρι. υἱὸν Ιωνάϑαν»} 

υιω Ιωναϑαν ΧΙ]. υἱων Ιωναϑαν 82. υἱ5 Ιωναϑαν “46. Οεοτρ. 8αν. 
τὸν ἀναμέσον] ὃν ὡμωσαν ἀναμέσον 19. ὃν ὠὡμοσαν ἀναμεσον 82, 93» 
1τοϑ. Οοιηρὶ. ὃς ἦν ἀναμέσον (αἱ πεᾳυεηῖεγ) Οεοτς. καὶ ὃς ἀναμέ- 
σον δῖαν. Οἶτορ. τὸν ἀναμέσον ὅζς. δὰ ἔπ. οοπ).} ὃς ἀναμέσον 
3 ΄ «- Ά 3 Φ ΄ Ὶ 

Ιωναϑαν υἱς Σαδλ, καὶ ἀναμέσον Δαυίδ Αττῃ. 1. Ἄτην. ΕΔ. καὶ 
ἀναμέσον Δανὶ δ] , ο8. κα και͵ τα8. Οοπνρὶ. ϑῖαν. Οἶγτορ.. καὶ.-.- 
ἀναμέσον 2} α καὶ. ο3.. ἀναμέσον ἸΙωνάψαν] κ ἀναμεζον 71, 247. 
υἱὰ Σαὰλ] α 247. 

ΨΠΠ. ὁ βασιλεὺς] ἝἜ Δαυιδ 246. Ῥιεσφα] Ῥεφφαϑ' 11]. 

Ῥεσφας ΧΙ, 29, 82, 93) 1ο8, 119, 1219 243) 244. Ογτῖ]}. ΑἸεχ. 1. οἶκ, 
Ῥεσφεν 24ς. Ῥεσπὼ Ατπι. τ. Αγτῃ. Εά, δοσρ. Ῥεσθα ϑίαν. Οἴτος. 
ϑυγατρὸς Δ] παλλακῆς Σαοὺλ Ογη. ΑΙεχ, Ἰος. οἷξ. “Δίὰ)} 
Ἔ παλλακῆς Σαξλ 20, 44) 535 56, 64, 71) 74,92, 98, τού, 120, 121, 

123) 1347) 144) 158, 236, 242, 244. ΑἸά. (αι, Νίς. 8᾽1αν. -Ἐ ταλ- 
λακις Σαδλ 54γ243.. ᾿Ασαμα (ο, ἰμῖτ) 1ο8.. Ολια παλλακῆς Σαδλ 

.24ς. εἐξιλασαντο 246. 

24ς. Αἰας παλλακῆς -Σαῖλ 246. ᾿Αγᾶ παλλακῆς Σαὲλ Θεοῖς. 
οὺς ἔτεκε τῷ Σαὰδλ] α Ογη!!, ΑἸεχ. 1. οἷ, τὸν Ἕρμωνο!] τον Ἐρ- 
μῶνϑι ΧΙ, 29, 44, 74, τούς, 110, 120, 134. τὸν Ἑρμοϑι ς2, 246. 

Απῇ. 1. τὸν Ἑρμονῶι κό, 71, 92, 1447 2429) 24ς. Οδῖ, Νίς. Ογη]}, 
ΑΙεχ. 1, οἴ. πῃ. Ἐ4. τὸν Ἑρμωνει 64, τωι. ΑἸά. τὸν ἄχει 82, 93. 

ΚΕΦ, ΧΧΙ, 

μῖν 6. 

Καὶ ἔλαξεν ὃ βασιλεὺς τὰς δύο υἱὸς Ῥεσφὰ ϑυγατρὸς ᾿ΑἸᾷ, ὃς ἕτεχε 8. 

[ο. 

τον Αχ! το8. τὸν ἕρμονες τς8. τὸν Ἑρμονοϑι 236. τὸν ἕρμωϑι 441, 
244. τὸν Ἑρμωνιϑει 247. τὸν ᾿Αρμωνὶ Οαἰηρὶ. τὸν Ἑρμωνιεὶ ΑἸεχ. 
τὸν Μεμφιξδοσϑὲ] τον Μεμφιϑὲ 71. τὸν Αμφιξοσϑὲ 247. κα τὸν 
Οοπιρὶ. τὸν Ἑδεσϑὲ Ασηι. 1. ἄπ. Εὰ, τοὺς πέντε υἱὲς] α νιους 
36, 242. κ᾿ ψέντε 247. τῆς Μιχὸλ] τῆς 11, 244. Αἰεχ. Μελ- 

χολ 111, 247. τῆς Μεροῦ ΧΙ; 29, 71, 93, τοῦ, τοβ, 119, 243. Με- 
ρος 445 ςό,64. τῆς Μελχολ ςξ, 92) 120, (12:1. Πἰτεγ. χολ. {ιῥρρίεῖ, πι. 
τες.) 123», 1345236. ΑἸά. (δὲ. Νῖο. Αγ. Εὰ. ὥοτρ. τῆς Μελχωλ 74. 
τῆς Μερεξ 82. Μερομ τς8. Μερωδ 246. Ογπ1}}. Αἰεχ. 1. οἷς. Αἴτ. 1. 
αἰϊΐφις. τῆς Μεχὸλ Οοπιρὶ. τῆς Μελῶχ, ϑίαν. Οἴτγορ. ϑυγατρὸς 
Σαὲλ] λ 98. ὃς ἔτεχε 25] τες τεχθεντὰς 19, 82, 93, 108. Οοπιρί. 
Ἐσδριὴλ] Σερει 11. Ἐσδρι 111, 64. ΑΙά, Ἐσριηλ ΧΙ. Ογηϊ!. ΑἸοχ. . 

οἷ. Ἐσδρει ςς. Εξζρει 82,93. Εζρι τοϑ. ᾿Αδριὴλ Οοπιρὶ. ᾿Εστιὴλ 
Απη. 1. Εζδρὶλ Θεοῦ. ὀ υἱῷ], Οοπρί. Βερζελλὶ] Βερζερὶ 
Ἀπη. 1. Βὲ δὶ Απη. Εά. Βερζὶλ Οεοσρ. Βερζεὴλ διαν. Οἴἶτορ. 
τῷ Μωελαϑι} τε Μααϑι 82. τε Μααϑει 93, ιοΒ. κα 247. Ογηήϊ. 
ΑΙεκ. 1. οἷ(. τῷ Μοελαϑείτη ΑΙεχ. Μωελαϑι] Μοελαϑι 29, 44, 
(ςς. οοττ. Μαυλαϑι δ αἱ. τ.) 74» 98, τού, 120, 121) 1347 1445, 18, 

242. Οοπρὶ. Μαελαϑι 64. ΑΙά. Θεοῦρ. Μοεμαϑι γι. Μωλαϑί 
Ατγπ. 1. Ασ. Ἐά. 

ΙΧ. ἐν ΧΕΙΡῚ] εἰς χείρας 825) 93. (ΟΠΊρὶ. Ατπ]. τσ. Απῃ. Ἐά, ϑίδν. 

Μοίᾳ. ἐν χερσὶ 8ῖαν. Οὗτος. ἐξηλίασαν] ἐξείασαν 93. εξιλεω- 
σαν 1το8. (πρὶ. εξηλᾶασαν 1:8. εξηλιασαντὸ 244. εξειλαναν 

αὐτὰς} -Ἐ οἱ Γαδαωνειται 93. -Ἐ οἱ Γα- 

δαωνιται τοϑβ. ἐν τῷ ὄρει} ροηΐξ ροΐξ Κυρικ 19, 82, 93. Οομρί. 
ἔναντι] ἐναντίον ΧΙ], 29, 44, 645» 74) τού, 121, 134, 144) 18, “26, 
242, 243), 244. ΑΙά,. ΑΙεχ. Ογη!}}. ΑἸεχ. 1. οἷξ. ἔναντι Κυρι8) 
αῖοβ, Κυρίξ] ργρπιητε, τα 85. Οοπρὶ. καὶ ἔπεσαν] και ἐπεδὸν 

ἔκει ΧΙ, 20, 44.) τό, 64) 71, 74.» 82, 925 93, 98, τού, 1οϑ, 120, 121, 
123, 134γ1445)1ς8,242,243. 244. ΑἸ]ή. (αι. Νίς. καὶ ἕπεσον Ογτ]]}}. 

ΑΙοχ. 1. οἷ. ἔἕπεσαν] -ἰ- ἔκεῖ Ασπι. :. Αὐτη. ΕἘἀ. Θεοῦ. δῖαν. οἱ 

ἑπῖὰ αὐτοὶ} αὶ αὐυτοι ΧΙ, 29, 44, ς6, 64, γ1, 74, 85, 92, 93ν 98, τού, 

1Οϑ8, 120, 1219 123», 134») 144) 1ς8, 243) 244. ΑΙά. Ο4ε. ΝΙς. ΟΥηϊ!. 
ΑἸεχ. 1. οἶς. ἕκες οἱ ἐπα ς3, 216, 5ᾷς, 246. Οοπιρί. επῆα 242. ϑἰαν. 
Οἴτορ. ὅτοι ἑπ]ὰ δῖαν. Μοίᾳᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό] κατα το αὐτο ΧΙ, 29, 
ζ6,71, 82, 98, τοϑ, 119, 121, 1ς8, 244, 24ς, 246. Οὐρὶ. καὶ αὖὐ- 
τοὶ δὲ] , καὶ 29, 44, τό, 64, 74. 92,.93, τού, 110, 120, 121) 154) 144) 

158, 236, 242, 244. ΑἸά. (αἴ. Νὶο. (ὐδῦγρ. ϑῖδλν. αυτοι [ΔΠτῸΠΊ 71. 
α δὲ 82, 93. 1ο8, 247). Οοπιρὶ. Αση. 1. ἄγῃ. ΕἘα. «τοὶ δὲ 24. 
α αὐτοὶ δὲ Ογτ!!. ΑἸεχ. Ἰου. οἰ, ἐν ἡμέραις] ἐν πμερῶ “4ς. ΟΘΟΓΕ. 
ϑερισμδ 1} ξιων το. ζειων. 82, 93. ζίων 1ο8. -ἰ- χριϑὼν “36. 
ἐν πρώτοις] αὶ 19, 82, 93, 1το8. Ογτῆ!!. ΑἸεχ. 1. εἶτ, δῖαν. Οἶἶτορ., 
πρώταις διαν. Μοίᾳ. ἐν πρώτοις ἄς. δὰ ἥπ. Ἑςοτῃ.} λα 236. ἐν 

ἀρχῇ. Βαθεὶ ἐν ἴῃ. ομαγαξξ, τηΐμοτε Αἰεχ. - ἦν ἡμέρᾳ Ατπι. τ. ῥγδὲ- 
ταῖτι. καὶ Θεοῦ. ἐν πρώτῃ ὠρχῇ ϑίαν. Οἴἶτος. ϑερισμᾶ 25] 8ὲ- 

ρίσμων 44) 747 τού, 120, 1347) 144. ϊ 
Χ: ἔλαδε Ῥεσφὼ] λαξξσα, Ῥεσϑὰ δῖαν. Οἷἶτος.. ϑυψγατηρ ᾿Αἴα] 

α Ογηῇ, ΑἸἰεκ. 1. οἷς. ΑΔ] Ασαι η ταλλάκη Σαδλ το. - παλ- 
λακη Σάδλι 44. - ἢ παλλακὴ Σαδλ 82, 93, τοΒ. Αἰας τ10, 246. 

Λια (ῆς ςοπι. (ε4ᾳ.} 24ς. ᾿Αἷν Θεοῦρ. ᾿Ακὲ 8αν. ΟΥτορ. καὶ 
ἔπηξεν] καὶ διέξωρξεν (ἢς) ΧΙ, καὶ ἐγρωσεν το, ς2, 82, 93, τοϑ, 123, 
“86, 242. Οομρί. (δῖ. Νίς. καὶ διέτρωσεν 29. καὶ διεγρωσεν 44) 

ςς, οό, 64, γ1) 74γ) 98, 98, τού, 119, 120, 121) 1345 1447) 158, 243» 
244) 24ςγ) 446. ΑΙά, Ογτῖ!!. ΑἸεχ, ἰος. οἶς, ὃν ἐπηξαν 347: αὐτΆ] 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Βὶ 
κ ΕΦ. ΧΣΙ. 

ΟΣΙ 

12 

13 

14. 

15. 

ἕςαξεν ἐπ᾿ αὐτὲς ὕδωρ ἐκ τὰ ὅραγβ" χαὶ 
ἡμέρας, χαὶ τὰ ϑηρία τοῦ ̓ ἀγρᾷ γυχτός. 
τὴρ ᾿Αἴὰ σαλλαχὴ Σαούλ" χαὶ ἐξελύϑησαν, 

.-ΦὉ.. Σ» μ.᾿. " φὋ ΕῚ ρ ξ "ο ὑ!8 αὐτὸ, «΄αρὰ τῶν ἀνδρῶν υἱῶν 

τῶν ἐξηλιασμένων. 

οὐχ ἔδωχε τὸ πετεινὰ τῷ ἐρανξ χαταπαῦσαι ἐπ’ αὐτὸς 
Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Δαυὶδ ὅσα ἐποίησε Ρεσφὰ ϑυγά- 

χαὶ χατέλαξεν αὐτοὺς Δὰν υἱὸς Ἰωὰ ἐχ τῶν ἶπο.. γόνων τῶν γιγάντων. Καὶ ἐπορεύϑη Δαυὶδ χαὶ ἔλαξε τὰ ἐς Σαδλ, 
Ἰαξὶς Γαλαὰδ, οὗ ἔχλεψψαν αὐτὸς ἐχ ὅτι ἔσησαν αὐτὰς ἐχεῖ οἱ ἀλλόφυλοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

Καὶ ἀνήνεγχεν ἐχεῖϑεν τὰ ὁςἃ Σαοὺλ χαὶ τὰ ὁςᾶ 

Ν, Ὰ, 3 φὋ 5 Ζ φῶ χαὶ τὰ οςὰ Ιωνάϑαν τοῦ 
τῆς “πλατείας Βαιϑσᾶν, 

ἢ ἐπάταξαν οἱ ἀλλόφυλοι τὸν Σαὸλ ἐν Γελξϑέ, 
2. ..7 “ς΄ ε΄ 5 μ Ν “΄ ., »᾿ Ιωγάϑαν τῇ υἱᾷ αὐτῷ, χαὶ συνήγαγε τὰ ὅςᾶ ἊΨ [ἰοὴ ο΄ - [2 ρο 9. ρὸ [ω 

Καὶ ἐϑαψαν τὰ ὀςὰ Σαὺλ χαὶ τὰ ὀςᾶ Ἰωνάϑαν τῷ υἱᾷ αὐτῷ χαὶ τὰ ὀεᾷ “᾿ς, 2 3 ρ. ν 2 “ὃ ο“, ΄ Ν᾿ »φ . »“" 
τῶν ἡλιασϑέντων ἐν γῇ Βενιαμὶν ἐν τῇ πλευρᾷ ἐν τῷ τάφῳ Κὶς τοῦ πατρὸς αὐτῇ" χαὶ ἐποίησαν ἢ χά 

ς ἢ "»" ρὃ »ο᾿ ρῸι ν 
“σάντα ὅσα ἐνετείλατο ὃ βασιλεύς. χαὶ ἐπήχεσεν ὁ Θεὸς τῇ 7 μετὰ ταῦτα. Καὶ ἐγενήϑη ἔτι πύλεμος τοῖς ἀλλοφύλοις μετὰ ᾿Ισραήλ' χαὶ 

αὐτὸν αὐτὴ ΧῚ, 29, 1, 216, 242. (αἵ. Νίς. αὐτον ἕαντῃ το,64, 82, τοϑ, το. 244. Οοπιρὶ. ΑἸ4, Ογη]. ΑἸοχ. 1. εἶς, ϑίαν. Μοίᾳ. αυτον 44. αὐτὸν αὐτῇ (5, ςς, γ4, τοῦ, 120, 121) 123) 134) 243, 26ς. αὐτὸν αὐτῷ ς6. αὐτὸν αὐτὴ 92, οϑ, 1445) 158, αὐῇον ἐν αντη 93. οὐΐον ἀντοις 546. ἐπ᾽ αὐτὰς Αττη. τ. Αται. 4. αὐτὴ ἑαυτῇ Οεοτς. αὐτὸν ἑαυτῇ αὐτὴ ϑῖλν. Οἴτορ. τρὸς τὴν ττέτραν] ἐπι τὴν πετρᾶν 
ΧΙ, 19, 29, 44» ς2, ςό, όᾳ, 71) 74) 82, 92, 93, ο8, 119, 120, 121, 123). 1347 1447236, 242, 243, 246. ΟὐομρΙὶ. ΑΙά. (αι. Νίο. Ογηϊ!. ΑΙεχ. 1. εἶδ... ἐν τῇ πετρα τςϑ. κ᾿" 34ς. ἐν ὠρχἢ] απ᾿ ἀρχῆς το, 82, 93, 1τοϑ8. Οορ. ἐν ἀξχῇ ϑερισμῖ κριϑῶν] κα Ογτεῖ!]. ΑἸοχ. 1. 
οἶξ, - ϑερισμᾷ] ϑερίσμων 44. ἕως] εως οἱ 82) 93) τοϑ, 1ς8. Οὐρὶ. κα 119») 144. ἔραξεν] ἐραξαν 29, γ1, γ4, 92, 98, τοῦ, 
120, 121), 134) 1445) 18, 236, 242, 243. (Αἱ. Νίς. δ5[αν. ἐπ᾿ αὐ- τὸς] α 93, τοϑ. Οομπιρὶ. 8ι4ν. Μοῖ. ἐπ᾽ αὐτὲς ὕδωρ] υδὼρ ἐπ᾿ αυ- 
τὰς 247. ΑΙεχ, ὕδωρ] ὑυδατα Θεκ ὅ4, 24ς. ΑΙΑ, 
δίαν, Οἷἶτορ. -Ἑ τὸ Θεξ Οεογρ. ὕδωρ ἐκ τῇ ἐρανὰ] υϑατὰ Θεα εξ 
ϑρανα ΧΙ, 44, 52, 71, γ4,) 82, 93, τοῦ, 1οϑ, 110, 120, 121, 123, 134, 
144) 148, 236, 244. (ομμρὶ. (αὶ. ΝΙο. Ογη]]. ΑἸεχ. Ἰος. οἶξ. 
Μοίᾳ. ἄς, πίῆ ἀπ᾽ ερᾶνε, 29, ο8, 243. 
6. υδαῖα Θεξ ἀπο τῇ ξρανε 244. 
Ἄχσηι. Ἑά. 
καὶ ἐδῶχεν 54ς. καὶ οὐκ ἐδωχαν 246. τὰ πετεινὰ] α τὰ το. τὰ 
πετηνα 747) 144. τὰ σετινα 2Ζ4ς. τοῖς πετεινοῖς δῖαν. 
τῶν ἐρανῶν Ατπι. τ. Αττ. ἘΔ, καταπαῦσαι) καϑισαι 19, 82, 93, 
108. (οπρΡ!.. ἡμέρας] ἐν ἡμέρᾳ Αττη. ἘΔ. καὶ τὰ ϑηρία] εδὲ 
τα ϑηρια 82, 93, τοβ. (οπιρὶ. Θδοσρ. μήτε τοῖς ϑηρίοις 8ῖΑᾶν. 
τῷ ΟὙΡΒ] ἐν τῇ ἐρήμῳ Αττη. 1. τῆς ἐρήμου ἈπΏ. Ἐ4, τῆς γῆς 
δῖαν. 

ΧΙ. Καὶ ἀπηγγέλη] και απηγίελει το, 245. καὶ ἀνηγγέλη ΑΙά. 
καὶ ὠπήγίειλαν δῖαν. Μοῷ. ὅσα ἐποίησε] ρτδοταῖς, παντα ΧῚ, 10, 
29) 445) 745 82, 93, 98, τού, 1οϑ, 121, 123, 134, 144, 1ς8,242,243, 
344) 34ς. (ΟἴῊΡ]. Οτ. ΝΊς. ΟΘεογρ. ϑίδν, Μοίᾳ. τσαντὰ ἃ ἐποιησε 
64. (ΑἸά. υἱ νἀ εῖυτ.) ὅσον ἐποίησε ϑῖαν. Οἴτορ. Ῥισφα] Ρεφα 
19. Ῥεσεπῶ Οοοῦρ. ΑΙΩ] Ασαΐ το. τῷ ̓ Αγᾶ Θεοῦ. ταλ- 
λακὴ] ἡ ταλλαχη 10, 82, 93, τοϑ. ΟὐμρΙ. παλλάκὴς γ1) 246. 
παλλακις 986. πταλλακὴ δια. δὰ ἤῃ. οοπ).] α 24 ξ. καὶ ἐξελύ- 
ϑησαν] α 247. καὶ ἐξελύϑησαν δις. αὰ ἔη. (οπ}.} α ΧΙ, 29, ξ5, 
55, κ6, 64,71, γ4508, τού, 119, 120, (τΩ:. μαθεῖ ἰπ τηᾶγρ.}) 134) 144, 
158, 236,242,243,244) 446. (ογηρῖ. ΑΙά. 8ῖαν. Οἴτορ. Ψιρ. Βαθεῖ 
αηῖς και ἀπηγίελη ὅς. 10, 829 93) το8. παδεῖ ἱπίδσ πῆςος βίαν. Μοΐῖ. 
κατέλαξεν αὐτὲς] α αυτας 247. ἸΙωὼ] Ιωας 82, 93, τοϑ. Αγ). Σ. 
Ατῃι. ἙΕά, ἐκ τῶν ἀπογόνων] οἷ ἐκ τῶν ἀπογόνων 8[αν. Μοίῃ. 

ΧΙ. Καὶ ἐπορεύθη] καὶ ἐξελϑὼν 81αν. Οἴτοσ. τὰ ὀγὰ 29] 
α 44) 064, γ1. τῇ υἱὰ αὐτῷ} τῷ υἱῷ Σαὲλ ϑ8ἴαν. Οἶτορ. υἱῶν] 
λ 29, 44) 71) 74) 82, 93) 98, τού, τοϑ, 120, 121, 134; 144, 158, 216, 
2342,243,244γ246. (οτηρί. Ατπῃ. τ. Ατσπι. Εἀ. 8[ν. Οἴἶτος. Ἰαξὶε] 
ἴαθεις 29, 44, 64, 74) 03, 120, 123) 134) 144) 158, 236, 244, 2ης. ΑΙΔ. ΑἸεχ. Ἰὼδ τῶι. Αδεις 247. Ἰαδὴς Οοτηρ. Ἰαδὶς Γα- 
λαὰδ)] Γαλὼδ ᾿Αδὶς ᾿Αλὼδ Θεορ. Γαλαὰδ] εἰς Γαλααδ ται. 
Γαλαὰδ 8ιαν. Οἶτορ. - οὗ ἔκλεψαν αὐτὰς} των κλεψαντων αὐτων 19. 
ἢς, πἰἢ αὐτες, 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. ἔκλεψεν αυτες τοῦ. ἐχ τῆς 

δ[αν. 
υδατα ἐκ τε Θεξ εξ Ἐρανὰ 

ἐκ τῷ ἐρανδ] ἐξ ἀἐρανῶν Αττη. τ. 

ΟῚ “ 
τὰ ἐρανξ] 

.πτ ἐπάταξαν} ἔχει τῶν αλλοφυλὼν ἐν ἡμέραις ἡ (ἢς) ἐπαταξαν α36.. 
ἐκ τῆς σλατείας] απὸ τὰ τείχους ΧΙ, το, 20, 445 ζύ, 71) 74, 82, 92, 
93. 98, τού, τοϑ, 110, 120, 121) 134) 144) 1ς8, 242, 243, 444, 24ς. (ὐοπιρὶ. ἐκ τὰ τοῖχε 246. ἐκ τῶν τλατειῶν Ατηι. 1. Ατη.. ΕΔ; ἐκ 
τὰ τεΐχες ϑίαν. Βαιϑσᾶν] Βαιϑ 11. Βεϑσαν ΧΙ, 24ς. Οοπρὶ. 
Ἄγτν. ᾿. Ασπῃ. ἘΔ. ϑῖαν. Βαισάϑαν 19. λα 242. Βηϑσαν 247. Αἴεκ. 

γος. 11. , 

υδατα 95, 546. 

καὶ οὐκ ἔδωκε] καὶ οὐκ αφηκε 19, 82, 93, τοβ. Οοπηρί. 

.ΑΙεχ. 

κατα σαντα οσα 825) 108. (ομῃρὶ, 

᾿Ισραηλιτῶν δῖαν. Οἴἶτορ. 

χατέδῃ Δαυὶδ χαὶ οἱ παῖδες αὐτῷ μετ᾽ αὐτϑ, χαὶ 

Βεπσαὶ Οεοσσ. ὅτι ἔρησαν] ὅτι ἥραν Αττη. τ. Αγπι. 4, ὅ7ι ἔρησαν---ἶν τῇ ἡμέρᾳ] κρεμασαντων αὐτὰς ἔκει των αλλοφυλων ἐν ἡμέρᾳ. ΧΙ, 29, 44; τό, γ4, 98, τού, 120, 121, 1345) 1445)1{8,242,..43. ἔς, ΠΪΠ αὐΐων εἰ ἐν τὴ ἡμερᾶ, το, τοϑ, ἤς, ΠΙΩ͂ ἐν τὴ ἡμέρα, ξΩ, γ1, 82, 119, 2447) 24ς. (Οτρ]. ἢς, π:Π ἐν ἡμέραις, 92. ἔς, πἰΠ τῶν ἀλλοφ, ἔχει, 246. κρεμαάσαντων αυτες ἐκϑὶ (Ώς) των ἀλλοφυλὼν ἐν τὴ ἥμερα ῶ3..- ὅτι ἔρησαν αὐτὲς ἐκεῖ οἱ ὠλλόφυλοι] ςησάντων αὐτὲς ἐκεῖ τῶν δἰλλοφύλων ϑίαν. Οἶτορ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ} αὶ τῇ 11, ξς) 123» 247. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. ἡ ἐπάταξαν] -[- αὐῇον 247. (ΑΙεχ. Ἰπίογ υηςος.) Ῥτρπλῖτι. ἐν Αὐτη. τ. Ατστη. Ἑά. δῖλν. οἱ ἀλλόφυλοι] κα ον 12ι. τὸν Σαδλ] τὰ Σαδβλ 245. Ροπὶξ Ροίξ Γελδξέ ΑἸεχ. αὐτὰς Ατῃ. τ. Ατπι. Εά, ἐν Γελξπέ] ἐν Γελξας 71. ἐν Γελξύ Οεοῦρ, ἐν Γελδεΐ 
δῖαν. 

᾿ ΧΠῚ, ἀνήνεγκεν] ἀνηνεγχᾶν 44. -- Δαυιδ 93, τοϑ, Οομρρὶ. ϑίαν, τὰ ὁγὰ τὸς δα. δὰ ἤπ, οοπ).] τὰ ογὰ αὐΐων καὶ τὰ οτα τῶν ἐξηλιασμε- νων 44. καὶ τὰ -ουἷῷ αὐτῷ] καὶ Ιωγαϑαν 71. τὰ ὀςὰ 29], 247. αὐτῷ] Σαοὺλ 8514ν. Οἴτορ. καὶ συνήγαγε] καὶ συναγαγὼν ϑίαν. Οἷἶγορ. καὶ συνήγαγε ὅτ. τὰ ἔπ. ςοπι.] καὶ πάντων των ἐξηλι- 
ασϑέντων 242. συνήγαγε καὶ τοὺς ἐξηλιασμένας Αττῃ. 1. Αχη, Εὰ, ἐξηλιασμμένων) ἐξιλεασμενων τοϑ, (ὐοπιρί. εζηλασμενων 134. ηλι- ἄσμενων 247. -Ἐ- ἐπὶ τῷ ὄὅρες Οεοτρ. : ᾿ 

ΧΙΨΝ. Καὶ ἔϑαψαν---τῶν ἡλιασϑέντων) αὶ φαίη ἱηξειτηςά, Αγπὶ, 1. Ασῃ, ἘΔ. Θεοῦ. ἔϑαψαν] εϑαψε 64, 745 82, 93, 1Ἰοϑ, 1109, 123, 
148, 236, 242, 244. (ὐτηρ!. ΑἸά. ΑΙεχ, (αι. Νίς. τὰ ὁρῶσι"-- 
ἡλιασϑέντων} ,. οπὶ ἱπίογιηεά, 71. αὐτὰ ἰληΐμπι 247. .ο καὶ τὲ 
ὁγᾶ 1.182. α τὰ ὁγα 93. (ὐοπιρί. τῷ υἱξ αὐτῷ] α 85,93, τοϑ, 242. καὶ τὰ ὁρῶ 45] τὰ ογὰ ΠΙ, 236. Αἰεχ. σὲ. Νῆς. καὶ 
τῷ ὁςὰ τῶν ἡλιασϑέντων] , 242. τῶν ἡλιασϑέντων] τῶν ἡλιασμε- 
γῶν ΧΊ. ργϑοπηϊτῖ, τσαντων γ4, 92, τοῦ, 120, 134) 144. τῶν εξηλι- 
ἀσϑεντων 82, 123., τῶν εξειλιασϑεντῶν 93. τῶν εξιλεασϑεντων τοϑ, 
τοαϑων των ἐξηλιασϑεντων «46. (αι. Νίς, τῶν ἐξιλεασμένων Οοπηρί. 
ἐν γῃ} ργαυηῖτε, τῶν 92, τού, 120, 134) 144. ἐν τῇ γὴ 93. Οοπγίϊ. 
ΑΙεχ. ἐν τῇ πλευρᾷ] ἐπι της πλευρᾶς 247. παρὰ τῇ πλευρᾷ 8ἴαν, 
Μοίᾳ. ἐν τῇ τλευρᾷ--πσατρὸς αὐτὰ] ἐν τῇ πλευρᾷ ἐν τῷ τάφῳ ὃς 
ἥν πλήσιον παρὰ Κὶς τῷ τυατρὶ αὐτῷ καὶ ἐκεῖ ἔϑαψαν Ατπτῃ. «. ῆς, 
ϑδίαιιε ἐν τῇ τολευρᾷ εἰ καὶ ἐκεῖ; εἴ ουπὶ ἐςὶ Ρτὸ ἦν, Απῃ. Εά. ἐν τῷ 
τάφῳ] τοῦ ταφου ΧΙ, 29, 44, ιὅ, 71, 74, 82, 93, 98, τού, τοβ, τ το, 
120; 121, 134) 1447) 1ς8,243,) 244) 24ξ,) 247. Οὐοιηρί. ϑδίδν. Οἴἶτος. 
Α τῷ (δι. Νίς. Κὶς] Κεις 29; 56, 64) 93, 119, 121, 1:8, 24-ς. ΑἸά. 

πατρὸς αὐτῷ] τάτρος Σαδλ 1τἴρ, 24... πταάντα ὅσα] 
κατὰ σαντα ἃ 93. ἐπήχου- 

σεν] ἐξιλάσατο το, 84, τοϑ. Οομῃιρὶ. ἐξειλατο 93. εποικασεν 242. 
ὁ Θεὸς] , ο ΧΙ, τῇ γῆ} τὴν γὴν 19) 82, 93, τοΒ. (τρί. τῆς 
Ὑὴς 242. Ροηΐϊξ᾿ ροξ μετα ταυτὰ 446. 

ΧΡ. Καὶ ἐγενήϑη] καὶ ἐγένετο 19» 82, 93, τοβ, Οοπηρί. χαὶ 
ἐγεννηϑὴ (ἢς νεῖ. 18.) 242ὥ. ἔτι] πάλιν δῖαν. ἔτι πόλεμος} 
λετι 236, 242. ΤΙ, 246. τοῖς ἀλλοφύλοις μετὰ Ἰσραήλ] μετὰ 
τῶν ἀλλοφύλων καὶ Ἰσραήλ Θεοῦ. ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις μετὰ τῶν 

μετὰ Ἰσραήλ] προς Ισραηλ το, 82, 93, 
1ο8. Οὐσπηρὶ. μετὰ τῶν Ἰσραηλιτῶν ϑῖαν. ΜοΏ. καὶ κατίξῃ--- 
μετὰ τῶν ἀλλοφύλων] αὶ ουπὴ ἰηϊογπγχοά, 5ἴαν. Οἶγοσ. οἱ παῖδες οι 
ανδρες το, 85, 93») 198. μετὰ τῶν ἀλλοφύλων] τες αλλοφυλες 10, 
82, 93, τοῦθ. καὶ ἐπορεύϑη] ἀπέλειπε ϑίαν. Οἴτορ. ἐπορεύθη] 
ἐξελυϑὴ ΧΙ, το, 29, 44) ς2, ςό, 64, 71, γ4, 82, 95, 93, οϑ, τού, τοϑ, 1109, 120, 121) 123, 1347 144, 1.8, 236, 248,243, 244, 247. Οοιρί. 
ΑΙά. Αἰεχ. αζ. ΝΝΊς. Ὑπεοάοτεξ. 1. οἷς, εξελευϑη ςς. ἐξηλϑὲ )46. 
ἀπέλειπε (ἀσίε) Αττὰ. τ. Ατ. Ἑὰ. 5ἴαν. Μοΐᾳ. ' 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

᾿ τ ῆῳ ρμὋ ρῷ Ἔν 7 ..9 ’ 2, Ὁ} Ν εκ 

γος χορύνην, χαὶ διενοεῖτο τ πτατάξαι τὸν Δαυίδ. Καὶ ἐδοήϑησεν͵ αὐτῷ ᾿Αδεσσὰ υἱὸς Σαρεΐας, ͵ ᾿ ᾿ . Ν ᾿ ,» ζΖ 7 ΕΝ, ε»μ» ᾿ Ν ΄ 

καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον χαὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν" τῦτε ὦμοσαν οἱ ἄνδρες Δαυὶδ, λέγοντες, 
ΝΉΉΝΝ ΄ ΜΝ »εοῷὁὍ ν ΄ δ ΕΣ ἡ» Ἢ ΄ ἜΜΟΣ ᾿ 

. Οὐχ ἐξελεύσῃ ἔτι μεθ᾽ ἡμῶν εἰς πσόλεμον, χαὶ οὐ μὴ σθεσῃς τὸν λύχγον Ἰσραήλ. -, Καὶ ἐγενήϑῃ 

μετὰ ταῦτα ἔτι πόλεμος ἐν Γὸϑ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων, τότε ἐπάταξε Σεξοχὰ ὃ ᾿Αςατωϑὶ τὸν μετὰ ταῦτα ετιί πόλεμος εν Γὲ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων, τοῖε ἐπᾶτ ,.Φεοοχα ὁ ΛΔξςατωνι τον 
.- : ὦ Ξ δὼ ς » ει {4 ,., 3. ἔχων Ν ων 2 

Σὲφ ἐν τοῖς ἐγγόνοις τ Ῥαφά. Καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος ἐν Ῥομ͵ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων" χαὶ 
᾿ : ἃ - Ν ἣν Ν ͵; φᾷ Ν ν, γ»Ζ " 

ἐπάταξεν ᾿Ελεανὰν υἱὸς ᾿Αριωργὶμ ὁ Βαιϑλεεμίτης τὸν Τολιαὰν τὸν Γεϑαῖον' χαὶ τὸ ξύλον τοῦ΄ 
Φτα ὃ: ὡς : Η »Ὦ ΄ 2 ΄ ἊΨ Σιν... 

δόρατος αὐτῇ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων. Καὶ ἐγένετο ἔτι “σόλεμος ἐν Γέν" χαὶ ἦν ἀνὴρ μαδὼν, χαὶ 
΄ ἕ Ἀδο Ὁ πος ἐῥ “ χ ᾿ “᾿᾿ ", » Ὁ. ἂσοὃέοΠόἔΠσ κ ἂρ 9 Ῥ 

οἱ δάχτυλοι τῶν χειρῶν αὐτϑ, χαὶ οἱ δάχτυλοι τῶν ποδῶν αὐτῷ, ἕξ χαὶ ἐξ, εἰκοσιτέσσαρες ἄρι3- 

ΟΧΝῚ. Καὶ Ἰεσξ!] καὶ ᾿Αξεσαὶ Ατπι. 1. καὶ ᾿Αξισαὶ Ἰεσξαὰ 
Οοὐὰά. δεγρὶ! ἀυσο. καὶ ᾿Αξισαξ ᾿Ιεσξεαξ τοὔάετη Οὐοάά. ϑεγρὶ. καὶ 
᾿Αδεσὼ ἐξ Ἰεσδὲ Ατπι. ἘΔ. Ἴεσδιν δὲ 8᾽αν. Οἶτορ. καὶ ᾿Ιεσξιξ δῖαν, 
Μοί. Καὶ Ἰεσξὶ---αφὰ] καὶ δαδὰὲ εἰς ἣν ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν 

γιγάντων (Π.) ΧΙ. Ἰεσξὶ] Δαδὲ υἱος Ιωας 19, 82, το8. ἔς, πἰῇ ὁ 

υἱος, 93. Δαδεκ 29. Ιεσδη 44. Δαδὲ εςό, γι, τι, 1ς8. [Ιεσδει 
γ4. Ἰεόξιϑ τοι. Δαδὰ 24ς. Δαϑδὰν 246. Ἰεξεὶ ἐννοξὸς (6) 4.47. 
Ἑ ἀπὸ Νὼθ Οοπρί. -Ἑ ἐν Νὺδ ΑΙεχ. ὃς ἣν] εἷς ἦν ςς, 64. ΑΙά, 

λ 82,93. λος 247. ὃς ἦν-- Ῥαφὰ] εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν γι- 
γαντων 20) ς2, 6, 71, 74,98, τού, 110, 120, 121) 134, 1447 158, 226, 

242, 243, 2445)246. (αι. Νίς. ἔς, π΄ γηγαντων, 24ς. εἷς ἣν εκ τῶν 
αἰπογονὼν τῶν γιγανίων Ῥαφαῖν 92. αὶ οὔπη ἱηπϊεγπμθά, δαν. Οἷἶτος. ἐν 
τοῖς---Ῥαφὰ] ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν γιγανίων το, 44,82,93, 1ο8. (πη. 
ἐν τοῖς ἐκγόνοις} ἔκ τῶν ἐκγόνων Ατπι. τ. Αγην. Εά. Οεογρ. δῖαν. Μοΐᾳ. 
τς Ῥαφὰ] τα Ῥαφαειν ςς, 64. ΑΙά. τῶν γιγανζων 122. Ῥαπαὶν 
Θεοτρ. καὶ ὁ σαϑμὸς], ὁ 7γ4.- λκᾶι 82. ἢ ὁ ςαϑμὸς Οδογς. 
Σ ἦν ὁ ςαϑμὸς ϑ81αν. Οἴἶτος. (Ὡωαρ᾽ ᾧ) ἦν ὁ ςαϑμὸς 81αν. Μοίᾳ. 
τὸ δόρατος) τὼ (Πς) δόρατος 24ς. τριακοσίων σίκλων] τριακοσίων 
ξαϑμε σικλων 93. σίκλων] σιτλων γ4ᾳ. καϑμὼν 243. Τρδγρ. 
δλκῇ] Δ 19, 82) 93, 1ο8, (ὐοπηρ!. ολκης 20, 44, τύ, 64, 719). 74) 925 

98, τού, 1109, 120, 121) 123, 1347) 1445) 1ς8, 243) 244) 44ς, 246. 

ΑΙά. ΑΙεχ. (δ. ΝΊς. ὅλκῃ χαλκὲ] ολκὲς 226, 242, χαλκὰ] 
α Ὅι. Νῖς. καὶ αὐτὸς] καὶ ετος 93, 108. ΟομΡΡΙ. περιεζωσμέ- 

γοςἿ εἶχεν ἐν μέσῳ αὐτὰ Απη. τ. Ατηι. ΕΑ. Ργβθηιῖ, ἦν Οεοτρ. ϑίαν. 
χορύνην] τταρῶ ζώνην 19. παραζωνην 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. τῇ ὁπλί- 
σει αὐτῇ δῖαν. Οἰἶτορ. ἔς, ἔπε αὐτῷ, ϑῖαν. Μοίβ.Ύ. καὶ διενοεῖτο] 
λ καὶ 82. χαὶ διενθειτο 93. καὶ διενοείτω 2424. βαλόμενος ϑῖαν. 
Οἴἶτορ. καὶ ἐδέλετο δῖαν. ΜοίΏ. τῷ τατάξαι] κα τῇ ςς» 64, 247. 
δεῖ τῷ ἴῃ οδαγαξζ. τίποτε ΑἸεχ. 

ΧΨΠΙ, Καὶ ἐξοήϑησεν] καὶ εξοησεν ςς, 71, 247. ἐξοήϑησεν 
αὐτῷ} ἐσωσεν τον Δαυιδ το, 82, 93, το8Β. (πιρ]. ἐξοήϑησε τῷ Δαυὶδ 
Απ. 1. Αγπ). Εά. σσεοσρ.0 ᾿Αδεσσὼ] Αμεσα 44. ροηΐ! ροῇ Σα- 
ρειας 71. Αδεσαῖΐ (ῆς ἱπ[8) 247. ᾿Αδισαεὶ ΑἸεκ. υἱὸς Σαρεΐας] 
Ὁ 144. υἱὸς Σαρεὲ Απτη. τ. Αττῃ, Εά. καὶ ἐπάταξε] καὶ ἐσωσεν 
αὐῇον Αξεσσα και ἐπαΐαξε ΧΙ, ςς, ὁ4, γ4. τού, 120, 121) 134, 236, 

243, 244γ24ς. ΑἸά. (δι. Νίς. ἢς, εὐπὶ αὐτῶ ΡΙῸ αὐτον, 29» 242. 
ῆς, πἰῇ Αξεσαι, ς2. ἔς, ἥπε Αξεσσα, γι. τὸν ἀλλόφυλον καὶ 
ἰϑανάτωσεν αὐτόν] και εϑανατωσε τον ἀλλοφυλον 4246. τότε ὦμο- 
σαν] ῥγϑυηῖί. καὶ ὅ81αν. Οἴἶτορ.. ὥμοσαν] ομοσαν 242. Οὐκ 

ἐξελεύσῃ] μὴ ἐξέλϑης ΟΒτγίοῖς, χὶ. ς34. “ὅτι ἀκέτι ἐξελεύσῃ Ατπι. τ. 
Ατπ). Ἐ4ά. ἐξελεύσῃ] ἐξελευσει 93. εξελευσεται 246. ἔτι μεϑ᾽ 
ἡμῶν} μεϑ᾽ ἡμῶν ετι ΧΙ, 20, 93, 1ο8, 121, 244» 24ς. ΟΟΙΡ]. καὶ ἔτι 
1.8. ἔτι μεϑ᾽ ἡμῶν εἰς ττόλεμον] εἰς τὸν πόλεμον μεϑ᾽ ἡμῶν Ομιγ- 
[οἵἕ. 1. εἶ. εἰς τοόλεμον] α 64. ἐπὶ τοόλεμον Οεοτρ. καὶ οὐ μὴ 

σξέσῃς] ἵνα μὴ σξεσϑῃ ΟἸ υγίοί, 1. εἰς. εἰ ποπ ἐχεϊπρεες »πίἀὲ ϑὅγτ. 

Βαι-Ηεῦτ, ὅτι οὐ σδέσεις Οέοτρ. τὸν λύχνον Ἰσραήλ] τὸν λυχνον 
ον 111. ὁ λύχνος τῇ Ἰσραήλ ΟΠΙγ ΙΗ. Ι. εἰξ, 

ΧΥΤΙῚ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 10, 93, 108. Οοπηρ. μετὰ 
ταῦτα ] καΐα ταντὰα τοϑ. -Ἐ ἐγενήθη Αἴηι. Ἐά. μετὰ ταῦτα ἔτι] 

. τὶ μετὰ ταυτα ξξ, 247. ἔτι πόλεμος) Ὑτ. 93, 1ο8. Οομρὶ. 
πόλεμος ργαετηϊεῖ. ὁ 24)η.- ἐν ΓΥΘ] εν Γαρζελ ΧΙ, 20, 44) 71) 74, 
92, 98, τού, 121, 134, 144) 1.8, 236, 242, 243, 244) 24ς. (αι. Νίο. 
ἐν Γαρζερ ζ5, τ6. ἕν Γὰρ φὲλ (0) τῶο. ἐν Γαζὲρ 246. ἐν ΝῚϑ 
ΑΙά. ἐν Γὲπ Θεοῦ. ἐν ̓ ϑ' ϑίαν. Οὗτος. “ ἐν Γ ϑ' μετὰ τῶν ἀλ- 
λοφύλων) μετὰ τῶν αλλοφυλῶν ἐν Γαζεϑ 82, 93, το8. μετὰ τῶν ἀλ- 
λοφύλων ἐν Νὼδ ΟοιηρΙ. μετῶὼ τῶν ἀλλοφύλων---μετὰ τῶν ἀλλοφύ- 
λὼν ἴῃ ςοιω. ἴε4.} α Αἰϊεγυῖγ. οὐχ Ἰητεγηχεά, 24 ς. Σεξοχὰὼ] Οεδοχα 
1. Σοδοχα ΧΙ. Σοδεχχι 19, τοϑ. Οοπιρί. Σοΐβοχαι 29, ς2, 64, 
71) 92) 98, τού, 119, 120) 121) 1345) 144) 1ς8, 236, 242, 243, 244. 

καὶ οἱ δακτυλοι αντῷ ςό, 246. 

Αἰά. Σοξοχε 44). τό. Σοξοχϑι γ4. Σοξεκχοι δ2, 93. , Σεδολέ 
446. Σεξοχαει 247. Αἰεχ. Σοξολαὶ (αϊ. Νῖς. Σοδᾶχ Αγ. :. 
Απῃ. ἘΔ. Σοξοχεῖ Οεογρ. ϑίαν. ὁ ̓ Αγατωθὶ] ο Ασωϑι ΧΙ, 20, 
τό, γ1,) 119, 121. ΟΟπΙρΡΙ. ὃ ΧετΊαιος το, 82, 93, 1οϑ. ὁ Ασωνθϑι 
445) ς2,) 745. 927) τού, 120, 123») 1347 144) 236, 242. Ὁ Δΐϊ. Νῖς. ὁ 
Αργωθϑες ςς. οΑσωθει ό4. ο Ασωϑϑι οϑ, 243, 244. ο Ασωϑε 1ς8, 
ΑΙά. οΑσιϑι 246. ο Ασατωθει 247). ὁ ̓ Ασσαςωθεὶ ΑΙεκ. ὁ Ὀσὰ 
Αγπι. ᾿. Ατπι. Ἑ4ά. ὃς ἦν ἐκ Σαωπὲ Οεοτρ. ὃς ἐξ ᾿Ασὸϑ᾽ 5]ᾶν. 
τὸν ΣὲΦ] τον Σεέφε 1Π1. τὸν Σεφὰ 247. τὸν ΣεπΊὸν Αγ. σ᾿. Ασγι. Ἑάὰ. 
τὸν Σὲφ---τῷ Ῥαφα] τοὺς ἐπισυνηγμιενες απογονες τῶν γιγαντων ΧΙ, 
20, 52) 56, 64, 71, 74.592, 08, 110, 120, 123,134.). 144) 158. 36,242, 
243, 244,446. ΑἸά. (δι. Νίς. ὥς, πὶ των ἁπογονων, το, 82, 93, 1ο8, 
Οὐρὶ. ἢς, ἴπε ἀπογόνους, 44. τες ἐπισυναγμεένους (νγρυα ἴσδηβ- 
ἢχα : ἴῃ ΠΆΓρ. ἈΌ ἃ]. πη. τὸν σαν) ἀπογονες των γιγαντων 1οό. τοὺς 
αλλοφυλους τες ἀπογονες τῶν γιγαντων 121. τῇς φυλῆς ἔγγονοι τῶν 
γιγάντων Οφογρ. 5ἰαν. Μοίᾳ. ἔς, πἰῇ ἐν τοῖς ἐγγόνοις, ϑῖαν. Οὔἶτος. 
ἐν τοῖς ἐγγόνοις} τὸν εν τοις ἐχγονοις 11, ςς. ; 
᾿ ΣΙΣ, ἐγένετο ὁ] ετι ἔγενετο 346. ὃ πόλεμος] ετι τρολεμιος το, 
29, 44) 71) 745) 82, 93) 98, τού, 119, 120, 121) 123, 134) 144, 1ς8, 
236, 242, 243. (οπηρί. ΑΙΔ. Οαῖ. Νὶς. ῥγαεπηϊτῖ, ἐτὶ ςς, τοϑ, 244. 
ἐν Ῥὸμ] ἐν Ῥοδ ΧῚ, 20, 44) ξό, 71, 74, 93, 98, τού, 110, 120, 12 19 123, 
134) 1447) 236, 242, 244) 246. ΑἸά. (τ. Νίς, δίαν. Οἴτορ. ἐρὸμ 
(ἄς; φοχτ. ἐνρὸδ Ὁ 4]. πη.) ς ς. εν Ῥωξ ὅς. Ατγηι. τ. Ασπι. Εά. εν Γοῦ 
247. ΑἸεχ. ἐν Ῥὼμ Θεοῦ. ἐν Ῥὸμ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων] μετα 
τῶν ἀλλοφύλων ἐν Ῥοξ 82, τοΒ. ἔς, πἰῇ ἐν Ρομ, 93. ἄς, ηἰῇ ἐν Νὼδ, 
Οοπιρί. Ἐλεανῶᾶν] ργρεπιίῖ. ο ΧΙ. Ελαναν 82, Βλλαναν 93, 
ιοϑ. (οπιρί. Νέαναν 1.8. ᾿Αριωργὶμ] Αρωρι ΧΙ, 49, 44, ξ2, ὅς, 
74. 92) 98, τού, 120, 121) 123) 134) 1445) 148, 236, 442, 242, 244. 
ΑἸά. (ῖ. Νίς. ἄλλειμ το. Αρωριγειμ ςς.. Ἄρωρει τό. Αρορι 71. 
Ἰαδδειν 82. Τεῦδειν 93. Ἰαλλειμ τοϑ. Αωρι 110. Αρὼρ 24ς. Α- 
θόρε! 246. Ἰαρὲ (οπιρ!. ᾿Αριωργεὶμ ΑΙεχ. ᾿Αριωδὶμ Απῃ. τ. ᾿Α- 
ριωγὶμ Ατηι. Εά., τῷ ᾿Αλξοριᾷ ϑίαν. Οἴἶτορ. ὁ Βαιϑλεεμίτης] ο 
Βαιϑλεεμειτης 11. υἱξ τα Ελεμι το, τοϑ. ὁ Βεϑλεεμίτης 20, ςό, οϑ, 
24ς. ο Βηϑλεεμίτης 55) 4) 71, 747 τού, τ19, 120, 134, 144, 18, 
236, 247. ΑἸεχ. (δι. Νίς. υἱε τε Ελεμειτε 82. νιξ τε ἔλεμει 93. 
ο Βηϑλεεμητῆς 242. τῶν ὑφαινόντων Βεϑλεεμὶ Οομρ. σὸν Γο- 
λια 9] τὸν Γοδολίαν 11, ςς. τον Γολιαδ ς6. Αττῃ. σ. Ασγη. ΕἘά. ἡ τὸν 
82. τὸν Γεϑαῖον] τον Χεηΐαιον 11, ςς, ςό, 546. τον Γεϑϑαιον 19, 
29, 645 71, 98, 120, 121, 1ς8, 24ς, 247. ΑΙά. ΑἸοχ. τὸν Γετϑαιον 
44» 92) 1447)2306. (Δι. Νίς. τὸν Γετίαιον 242. τὸν Γεϑέον ΑΓ). 1.΄ 
Απη. Ἐά. ὃς ἦν ἐκ Γὲππ Οεοῖρ. ὃς ἐκ Γὲϑ᾽ 8ιαν. Οἴἶτοσ. ἔς, πἰᾶ 
ΓΘ 9, ϑιαν. Μοίᾳ, καὶ τὸ ξύλον ὅτο. τὰ ἤπ. ςοπ,.} 24ς. εἰ ἰΐρ- 
πε ἰαπεεα εὔνς υεἶμε ᾿ἰοϊαἰοτ τσ ἐεχίογμηι. δγτ. Βαγ- Ηοῦτ. ὡς ὧν- 
τίον] ργωτγαῖτι. ἦν 93, τοβ. ΟΟτηΡΙ. Οεογρ. 5[Αν. Μοίᾳ. ὡς ἀντι οβ. 
Ῥγϑογηϊτ. ἦν μέγα σφύδρα ϑῖᾶν. Οἷἶτορ. ᾿ς 

ΧΧ, ἔτι πόλεμος] Ὑτ. 246. πάλιν πόλεμος ϑΙαν. πόλεμος] 
Ἔ μετὰ τῶν αλλοφυλωὼν 19, 82, 93. Οοπρὶ. -Ἐ τῶν αλλοφυλων τοϑ. 
καὶ ἦν] καὶ ἤν ἐκεῖ Οοάϊοες δεγρὶϊ ογηπεβ. Ασπὶ. Ἐά, ἥἣν ἀνὴρ μα- 
δὼν] ἤν ἐκεῖ ἀνὴρ εἷς ὄνομα Μάγιον Ατπι. τ. ὠνὴρ μαδὼν] ἀνὴρ εκ 
μαϑων ΧΊ, 29, 44, ςς, τό, ό4, γ1) 74. 02) τού, τ19, 120, 121, 123, 
144, τε8, 236, 242, 243, 5447) 245) 247. Οοιηρὶ. ΑΙά. (αι. Νῖς. 
Οδογς. δαν. Μοίᾳ. ἀνὴρ ἐκ ρααξὴς 19. ἀνὴρ εκ ρααξης 82, 93, 
τοϑ. ἀνὴρ εκ μαδωμ, οϑ, 134. ἀνὴρ ἑκαδῶὼν (0) 246. ἀνὴρ εἷς μα- 
δῶν ἴτες Οοάϊοε5 ϑεγρὶ!, ἔς, ηἰ ἢ μαϑδιὸν, εὐυΐάεπι οάεχ ππυς. ἔς, 
ηἸΠ μαδὸν, εὐυίάεπι (ὐοάϊοεβ γ, ἔς, πἰ μαγϑὸν, εὐυίάδαν Οὐάεχ ἀπὰς. 
ἀνὴρ εἷς ἐκ μακδιὸν ΑἸτη. ἘΔ, ἀνὴρ ἀπὸ μαδὸν (π πηᾶγρ. ἜχεπιρίΑτὶς 
ϑοοίογυπι ἐξ ὕψες) δῖαν. Οἶτος. καὶ οἱ δάκτυλοι 1"---ποδῶν αὐτῷ 

καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν αὐτῇ] 
λῖῶο. τῶν χειρῶν αὐτῇ] λα αὐτὰ 29) τού, Αἰά. των ποδὼν αντὰ 

16. 

1γ. 

18. 

10. 

20. 

β ΚΕΦ. ΧΧΙ 
“ ζΖ' ΝΣ. τ:ὦἦὖνὐ ἃ ψχὶ » “͵,.Ψ» Ὁ “ ᾿ 

ἐπολέμησαν μετὰ τῶν ἀλλοφύλων" χαὶ ἐπορεύθη Δαυΐδ. Καὶ ᾿Ιεσξὶ, ὃς ἦν ἐν τοῖς ἐχγόγοις τῷ 
᾿ νδΝ ε Εν »“ ᾿ 2 “ὁ ΄ ΄ ἔω Φι ἸῸΝ ΄ ῬἭα φὰ, χαὶ ὁ ςαῦμος του δόρατος αὐτὰ τριαχοσίων σίχλων ὀλχῃ χαλχδ, χαι αὐτὸς “Φεριεζωσμέ-. 



ταὶ ττεν"" Ἐπ "- -π ππΞΠπ- 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Β. 
κεφ. ΧΧΙ. 

21. μῷ χαΐ γε αὐτὸς ἐτέχϑη τῷ Ῥαφᾷ. Καὶ ̓Πὠὐγείδισε. Τὸν Ἰσραὴλ, χαὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ̓ Ιωνάϑαν 
42. υἱὸς Σεμεῖ Θ6Ε Ὁ: Δαυίδ, οἱ τέσσαρερ. ὅτοι. ἐτέχϑησαν ἀπόγονοι τῶν γιγάντων ἐν ΓῈ τῷ 

᾿Ῥαφὰ οἶχος, καὶ ἔπεσαν. ἐν. χερὶ Δαυὶδ, χὰϊ. ἐν “Ὁ τῶν δόλων α αὐτξ. ᾿ 

ΧΧΙ. ἐν, 
ι. ΚΑΙ ἐλάλησε Δαυὶδ τῷ Κυρίῳ. τὸς. λόγους τῆς ἀδῆρ. Ταύτης, ἘΡ ἢ ἡ ἡμέρᾳ ἐξείλετο αὐτὸν Κύριος 

2. ἐχ χειρὸς «πάντων τῶν. ἐχϑρῶν αὐὖτϑ, «χαὶ ἐχ χειρὸς, Σαόλ. Καὶ εἶπεν ὠδή" Κύριε πέτρα μου, 
3. χαὶ ὀχύρωμά μου, χαὶ ἐξαιρόμενός μ με ἐμοὶ, Ὁ Θεύξ- με, φύλαξ μ8. ἔςαι μοι, πεποιθὼς ἔσομαι 

ἐπ᾿ αὐτῷ" ὑπεράσπιςής μου, “καὶ χέρας σωτηρίας μὸν; ἰἀντιλήπωρ: μου; καὶ χαταφυγή μ8 σωτη- 

..4. φίας βου, ἐξ ἀδίχου σώσεις με. Αἰνετὸν ἐπικαλέσομαι Κύριον, “χαὶ ἐχ τῶν ἐχϑρῶν μου ᾿σωϑήσο- 
5.6. μαι. Ὅτε περιέσχον με συντριμμοὶ ϑανάτου, χείμαῤῥοι ἜΝΕῸ ἐϑάμξησάν με. ᾿Ωδῖνες ϑα- 

Ἂ ι Ἀπ ᾿ 
᾿ » “ἸΝ ᾳ«Ν - 

"»-. --»ν-.- τ 

847. οἱ δάκτυλοι 25} α 29, 98, τού, 243, 244, 247. Ἄχστη. 1. Αγ, »γηϊλὶ, Οτίρεη. 'ῃ Οδηεῖο. (δηάσογ. Ῥγοΐορ. Κύριε πέτρα με] ηγα- 
Ἑα. τῶν τοοδὼν] κα γι. τῶν χείρων 247. τῶν ποδὼν αὐτὰἢῪ ὀ πησω σε Κυριεισχυς με το. ὥς, πῆ αἀγαπησω, 93, τοϑβ. αἀγαπησω 

αὶ αὔτῷ Ατπὶς τ. Ασπλ. ἘΔ. ᾿ς καὶ Ἐξ] α χα 445) 246. Αττη. τ. Απῃ. δὲ Ἄυριε αὶ ἰισχυς μὸυ 82. Ζονεῖπεις βγπιαπισπίμπι πσειὴς Οἡρὲή. π ὦ ζς ἥ, 

Ἑά4. πδρεῖ ἕξ ἱπ οβδτδές. πάύπογε ΑἸεχ. α ϑίαν. Οἴἶτορ. εἰκοσιτίσ.-. ὍὈΔηῖς. (αηίίοοσ. Ἔσται. 1. ΣΙ ίραπε ἐς, Τδονεῖπε, ϑουε μά πεα ῬΏΙ.. ΠΡ. 

σάρες] εἴκοσι και τεσσαβες ΧΙ, 93, τού, τοϑ, 134, 198, 247. Οοταρῖ. 8αν. Μϑ8. καὶ ὀχύρωμα μου] Κυριος ςερέωμα μου εκ ϑλιψεως μου Ζε» νὐάὲ' τ, ᾿ ̓ 

«Ἄτη). τὸ δῖαν. Οἰδος. εἰκωσι καὶ τεσσάρεις 24ς. ᾿ ἄριϑμῷ} αριϑ- 10. ᾿Κυριος ξερεων. με ἔχ᾽ ϑλιψεως μου 85, 93. ἔς, ηἰῆ Κυριε, τόδ. δνεος χῦ ἘΣ “: 

μων 247: καί «ὟΣ αὐτὸς] καὶ ἄτος το, 82, 93, 1το08.. χαιγε ὅτος ιὰ καὶ 81αν. Οὔτος. εἰ Ρ(Δ1ξ. δῖαν. Μ5. εἰ “Μοτηἑεμο πισα Οήρεα. ἴος: -Ζ. “6 νὐνδ εὔιον 

247. καί γε ὁ ὅτος ΑΙεχ. ἐτέχϑη] ετεϑὴ τοό.. ἐτέχϑη τῷ οἰἶε καὶ ἐξαιρέμενός με ἐμο}} καὶ διασωζων με 19) 82) 93» 1οθ. 
Ῥαφᾷ] ἀπογονος τιτανων το, 1ο8. (σοπιρῖ. ἀπόγονος Τιτανος 82,93. με όᾳ, “46. ΑἸά. εἰ γυξίωπι πιεισι εἰ ἐἰδεγαον ππεὰς Οτρθη..1: οἶδ, 

ἰτέχϑη ἀπὸ Ῥαϑα 8[4ν. Οἴἶτορ. ἄς, π'ῇ Ῥαφά, 8ϊαν. Μοᾳᾷ. τῷ κ« ἐμοὶ Θδοσρ. καὶ σώτηρ μου ὁ Θεός μου ϑ[αν. ὍπαΣ: εἰ Ρίαἰς, δἷδν. 
Ῥαφᾷ] τω Αραφα 24ς. ἐκ Ῥαπᾶ 2. Οοάϊςεβ δεῦρ. Θεοῦ. Μϑ5. ἐξαιρόμενος] ἐξερεμενος τοῦ. 

ΧΧΊῚ. ὠνείισε] ὅτε ὠνείδισε 51αν. Οὗτορ. καὶ ἐπάταξεν] τότε - 11Π. Ὁ Θεός μ8] να μὲ ΧΙ. Ασῃ). 1. Αττη. Ἐά. ᾿ φύλαξ μου] 

ἐπάταξεν δῖαν. Οἶτο,. Ιωνάϑαν!] Ιωναδαδ 44) ς2, 64, 71) 74)920 μου τὐήιτην Πιρτὰ δ αἱ. πι. 11. τῦλαςης μου ἴο, 82, 93, 108. κα μου ᾿ 
τού, 120, 1345 144; 236, 442. (4. ΝΙο. Σεμεῖ] Σαμαὰ ΧΙ], 29». 245, 247. Απτη. 1. Αὐπι. Ἐά, φύλαξ με ἔςαι μοι] φύλαξ ἔγαι μου 
44. 525) τό, 929 98, τού, 120, 121, 123) 134) 144) 158, 243, 24. ἈΙεχ. σαϊμίοι, πες Ῥίαϊϊ. δῖαν. Μ9. ἔξαι μο.}.,. ΧΙ, το, 82, 93» 

δι. Νίς. Σαμαὰ 19, 64, 71, 82, 93.» 1ο8, “36, 242, 24ς. (οπηρ!. τοβ. Οοιηρὶ. ἐγένετό μοι δῖαν. Οἷἶτοσ. . τιεποιϑὼς ἔσομαι ἐπ᾿ αὐ- 
Ατηι. τ. Αγηι. Ἑά. Αμα γ4, τ1ι9. Σαξα 246. Σαφὰ.Αἰά. ϑ8[αν. τῷ] σχεπασϑησομαι ἐν ἄυτὼ το, 82, 93, 108. - ἐπ᾽ αὐτῷ] αὶ ἐπ᾽ 44. 
Σεμεεὶ Αἰεκ. τῷ Σεπὲ Οεοῖξ. δαπαα ας. ἀδελφξ) τε αδελφε ὑπερασπιςής μου] οπλον μα 19, 82, 93, τοϑ. κέρας σωτηρίας μ5} 
ΧΙ, 29, ςό, 71) 749 92, 98, τού, 1199) 120, 121, 123γ1 34 144, 158) κερας τῆς σωτηριᾶς με. ΧΙ. ἀντιλήπῆωρ] ΡΓατηϊ. καὶ 24). ἄν- 

236, 242, 243) 244) 24ς, 246. ΑΙά. (αι. Νίς. . . τιλήπ]ωρ---σωτηρίας μον] μονωταῖος εἰμὶ ([.) κάϊαφυγη και σωτὴρ μὲ ᾿ 

᾿ ΧΧΊ]. Οἱ τέσσαρες] οτι τεσσαρες 244. ΟἹ ,τέσσαρες---ἀπό- 19. μονωτατος ἐμοι,) καταφυγὴ μοὺ καὶ σωτηρια με 82. ἔς, ηϊῇ σῶς 

ονο!] τὲς τεσσαρᾶς τατας τας τεχϑέντας ἀπογόνους 19, 82, 91) 108. τηρ μου, 93, 1ο8. κ Ομπὶ ἰηϊετπηεά. 1:8... ἀντιλήπ]ωρ μου, καὶ 
Οοιρρὶ. οἱ τέσσαρες---καὶ ἔπεσαν] οἱ τέσσαρες ὅτοι ἐτέχϑησαν ἔκ καταφυγή μου] ἤπε μου ἀπόαυε τοῦ. καὶ καταφ. μα σωτηρ. μα} 
Ῥαπὰ ἐξ οἴκου ΓΘ, καὶ ἔπεσαν Απη. τ. Απη. Εά. -ἐτέχϑησανἨ͵ὀὁ - Ρίἶι. 5Ιαν, Μ5. ᾿ κάταφ. σωτηρ. με. 8αν. Οὗτος. καταῷ. μου} 
“Ἔ τὼ Ραφα οϑ, 243. λ ΑΙοχ. Ἔ τῷ Ριφα 244. ᾿ ἀπόγονοι τῶν μΕΧ, 29) 44, ζ2,) 71», 74) 985; 110) 120, 1215 134,24. ΟΟΠΊρΙ. (δῖ. 

γιγάντων) α ΧΙ, 20, 71) 12 {1 ς8, 24ς. ἀπὸ τῶν ὠπογόνων τῶν γι" Νῖς. Αὐπι. :. Ἄπη. Ἐά. σωτηρίας] υἱτίηγχ. {γ114. ογαϊῆε τ2ο. σω- 

ψάντων ϑ8ῖαν. Οἷἶτοξ. . τῶν γιγάντων] ρμοίξ γιγαντων ἢς ποῖδτυγ 'Ώ τηρία Αἰεχ. ἐξ ἀδίκα] εξ ασεξων τ9, 32,93, ἴτο8Ὦ. ἐξ ἀδίκου σώ- 
(οὐϊοῖς τηᾶτρ. Ἰηξεγιοτῖ: γθ- τῶ ἐπισυνάγμενα ἀπογονὰς των γιγάντων, σεῖς με] ῬγΖο, καὶ ϑῖαν. Οἴἶΐτορ. α Ρίαϊς. δῖαν. Μ9. σώσεις} 

φια Ρεπίπεηξ, υΐ υἱάεζυτ, δὰ νεῖ. 18.) ςς. ἐν ΓῈΘ] ῥγβπιῖτς.. τῶν σώσει 64, 82, 93. ΑΙά. σώσεις με] -ἰ Κύριε Ατπι. 1. Αγηι. 
82,93... ἐν ΓῈ τῷ Ῥαφαὰ] τω Ῥαφα εν ΓΕΘ 445 52, 64,.92, τού, ἘἘά. ' , ὌΝ 
120, 123») 1347) 1449. 236, 242, 247. ΔΙά, ΑἸεχ. Οἵ, Νίς, δῖαν. Μοίᾳά.ΎἩ . ΙΝ. Αἰνετὸ] αἰνῶν 82, 246. αἰνέμενος ϑἷαν. Οἷἶτορ. αἰνέμενον 
ῇς, οἷα Ῥαϑὰ, 5[αν. Οἷἶτορ. τῷ Ῥαφὰ ἐγὲθ (ἢ) γ4. ἐν Ῥαπὲ ϑίαν. Μοίᾳβ.Ό - Αἰνετὸν ἐπικαλέσομαι Κύριον) αἰνὼ ἐπικαλέσομαι τὸν 
Οεοτρ. ἐν Γὲθ. τῷ Ῥαφὰ οἶκος] τω Ραφαὰ οικος ἐν ΓΕΘ ΧΙ, 29,110) Κύριον Ρίαϊε. δίαν. Μ5. ᾿ακααδίϊεπι ἱπυοαδο Ῥονείκεπε Μυϊς. Κύ- 
(121. οἶκος ἀεῖεϊ. πὶ, τος.) 1 ς8, 24ς. ς, πῇ υἱω Ῥαφα, 71. τῶν ριον] τὸν Κυριον 82, 246, 247. καὶ ἐκ τῶν---τὸν Κύριον! ἴῃ οοπι. 7.} 
Ῥαφα οἵκὸς ἐν ΓΘ τ6. Ῥαφα οικος ἐν Γεὄ 2446... τῷ Ῥαφὰ] κα ἢϊΐσ κ οὑπὶ ἱπιεγπιθά. (μ8θες 1 πηᾶγρ. {10 ἔρμο πη. Ὁ αἱ. τι.) τοό. 
98, 543». 2434. τῷ Ῥαφα. οἶκος] τῳ οἰκῳ ΡῬαφα 82, 93. 1ο8. ἐκ τῶν] απὸ των 82, 93, 1το8. Οοπηρ. ἐχϑρῶν μὲ] αὶ μα ΧΙ. 
α Οοπρί. οἶκος] α 44» 52, 64, 74, 92, 98, τού, 120, 123») 1324. σωἹθήσομαι) σωϑησομε τοῦ. πιᾶγρ.. σοϑησομαι 242. 
1445 216, 242, 243» 2445) 247. ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. ΝΊίς. Οεοσρ. ϑίαν. ν. Ὅτ 82, 93» τοϑ. ΡΩΪε. ϑῖχν, Μ8. Ὅτι ποεριέσχον--- 

καὶ ἔπεσ. δες. δὰ πη. σοη,.} καΐεδαλεν Δαυιδ καὶ οἱ πταιδὲς αντα το, 82, ϑανάτε ] φκία εἰγειναδαξγαπε πις εοπίγίεἴοπιες πιογεῖρ Ψαὶς,. συντρια- 
93. 108. ἔπεσ.] ἐπεσον ΧΙ], 44, 74» 98, τού, 120, ταῖς; 123, 1345144.0 μ0ὶ] ὠδῖνες ϑῖαν. Οἴτορ. Μοίᾳ. εἰ ΡίαἸς. ϑίαν. Μ56. ϑανάτε] υδα- 
216, 242.) 343. Οοπιρὶ. ΑἸά. (ας. Νίο. ενεπεσον τςξ8. επέσεν 244), τῶν 82, 093; 108. τσολλοι 121. . χείμαῤβῥοι] ῥτατηϊε. καὶ Χ, ΧΙ, 

λᾷς. ἐν χειρὶ Ι ἘΝ ἐν 24ξς, εἰς χεῖρας (ᾶς ἴπῖτα) ΑτπΊ. τ. Ασπι. 109, 29, 44, ξ, 56, 64) 71, 745 82, 93. 98, (τοῦ. ΠΔΓΡ.} τοϑ, τοῖς 
Ἐὰ. ἀπὸ τῆς χειρὸς (ῆς ροῖεα) ΟΘεοτρ. ἀπὸ χειροῖν (ῇς 'πη) 123, 134) 1445) 158, 236, 243, 24.» 246,47. Οοπηρὶ. ΑἸά. (ας. ΝΊς. 
8ιλν. ἐν χειρὶ 2] 44, 71. τῶν δόλων) τε δαλα 245. Θεοῖσ. καὶ χειμαροι 542. καὶ ποταμοὶ 8[αν. Οἶτορ. Μοίᾳ. εἰ 

. ῬΩΔΙι. δῖαν. Μ9. ἀνομίας} βιαιοι 19, 82, 93, Ἰοῦ. ἀνομὼν 246. 

Ὶ. τῷ ᾧ Κυρίῳ --φδῆς ταύτης] τες λογους, τῆς ὠὡδὴς ταυτης τῶ Κυριω Βεϊ!αἱ Μυϊς. ἐϑάμδησαν] περιεπνιξαν 19, 82, τοϑ. εξεϑαμξδησαν 

19) 829) 93) 108. τῆς δῆς ταύτης] τῆς εὐλογίας ταύτης Αγ. 1. 445) 52, 5ς» 929) (τοῦ. πηᾶγρ.}) 120, 123, 134) 144. 236, 242. Οἵ. ΝΊς. 
Αγ. Εα. ἐν ἢ ὗ ἡμῴᾳ] εν ἡμέρῳ ἡ ΧΙ, το, 82, [οΟ8, 110) 1219 123) ἐξιτώμξησαν (6ς) γ4. Βεραπνιξαν 93. ᾿πδρακαν δία. μευΐ,} 
:ς8, 24ς. Οοπηρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐν ἡμέρᾳ ἐν ὕ Αται. τ. τω. Ἐά, δῖαν. μοι 242. ΝΝ 
ἐξείλετο] ἐξείλατο 11, το, 29, ςύ, 64, 82, 119) 121) 242. ΑἸἴεχ. ἰῤῥύ- .Ο ΥΙ. ὈὨὨδῖνες] σχοινια 19) 93» τοϑ. δαϊῃ ῬΓηλῖ, καὶ ϑίαν. 

σατο ϑίαν. Κύριος] ο Κυριος 44) ς 5. 82; 93,242... ἐκ χειρὸς 11 Οὐἶτος. ᾿Ὠδῖνες ϑανάτου ἐκύκλωσαν με] κα 82. μῶιπει ἰηξεγπὶ εἰν- 
ἐκ χειρῶν (ἢς ἱπᾷ4) Αται. 1. Αὐπι. Εά. ἐκ πὰ, καὶ] εμπιάεαάογωπι πε ας. - ϑανάτου 15] αδου 19» 44, 52) 745 92)93) 
α οὐχτὰ ἰηίεγπιθά. 144. (τοῦ. πίλγρ.) τοϑ, 120, 134, 144) 236, 242, 243, 244. (οπιρὶ. Οζ, 

11. ᾧδή) - Δαυιδ Χ. α ΧΙ, το, 29, 44» «6, όᾳ, γῖ, Ἢ 82, 95,Ί Νῖς. ϑίαν. Οἶτος. εἰ Ρίαϊς. διαν. Μϑ8. ἐκύκλωσαν] τοεριεκυκλω- 

93, τού, το, 119, 120, 121, 123, 1345 144) 168, 436, 245, 243, σαν 445) 52, 74» 98, (106. πιᾶγρ.) 134, 144, 236, 242, 243, 244. 
᾿ 244) 243, 247. Οοπιρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. (αΐῖ. Νίς. Αἰτῇ. σ. Αγπι. Ἐά, (αῖ. Νῖς. τποερὶ ἐκύκλ. (η0) 1206. . προέφϑασαν με] Ργαυλϊτε, καὶ 

δῖαν. Οἰδορ.. Κύριε] Κυριος Χ, ΧΙ, 29. 110» 158, 242, 243, 246.Ὑ. 82, 93, 1ο8. “Οομηρὶ. καὶ τοροίφϑασαν Ατη, τ. ΟΘοΓρ. σκλη- 

ΟὐμρΙ. ΑἸά, Κυριεμε 5.  ῴΚύριετ-ἔξαι μοι ἴῃ σοπι. [ε4.]. δονεὶ- ρότητες] παγιδὲς 19, 82, 93, τιοβ. σκληρότιτες (6) τού. πηλγρ. 

μῶν πιϊδὶ ρείγα οἰ πεμαϊεὶο πιφα, ἰἰδογαίον Ζοπεῖπις, Τθεμε σίσας σαβος γε «ίδαι Οὐταρ, σκλπρότητες ϑανάτε] Ττ. 236, 242. (αἴ, Νις. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

΄ δ ἀντ; .4] : Ζ ΕΝ . 

γάτου ἐχύχλωσάν με, πτροξφϑασάν με σχληρότητες θανάτου. 
. , 3 , ᾿ 2 ρο 2. .᾿ », 

μαι τὸν Κύριον, καὶ «ρὸς τὸν Θεόν μου βοήσομαι, καὶ ἐπαχάσεται ἐκ γαβ αὐτξ φωνῆς μου, χαὶ 
δ ρο »Ν »Σ» ν . 7» ΄ “. 3. 7 τς » - . ι)υδ ; ΡΝ " 

ἡ χραυγή μου ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτ. Καὶ ἐταράχϑη καὶ ἐσείσϑη ἡ γῆ, χαὶ τὰ ϑεμέλια τῷ ἐρανδ 
Ν 2 ΄ Ψ Ὰ.,...). 7 ΄ 5. . 3 Ζ΄ .,«“Ἴ 2 μοι. ἀν δὶ ᾿ 

συνεταράχθησαν καὶ ἐσπαράχϑησαν, ὁτι ἐσυμώϑη Κύριος αὐτοῖς. Ανέδῃ καπνὸς ἐν τῇ ὀργῇ αὐ. 
πὸ ΕῚ ’ 9 »ν»» ΄ 3 . . ; [.] 

τῷ, χαὶ τῦρ ἐκ ςὅματος αὐτῷ χατέδεται" ἄνθρακες ἐξεχαύϑησαν ἀπ᾿ αὐτ. Καὶ ἔκλινεν ὅρα- 
’’ Ν ; .- ΄ 4 ἰω ρ "59 ’ - ρω 

γὸς χαὶ χατέξη, καὶ γνόφος ὑπόχάτω τῶν ποδῶν αὐτὸ. Καὶ ἐπεχάσισεν ἐπὶ τῷ χερεξὶμ χαὶ ἐπε- 

τάἄσϑη, καὶ ὥφϑη ἐπὶ πἹερύγων ἀνέμεΕ. Καὶ ἔϑετο σχότος ἀποχρυφὴν αὐτϑ’ χύχλῳ αὐτᾷ ἡ σχηνὴ. 

αὐτῷ σχότος ὑδάτων, ἐπάχυνεν ἐν γεφέλαις ἀέρος... ᾿Απὸ τ φέγίους ἐναντίαν αὐτὸ ἐξεχαύϑησαν 

ἄνθρακες πυρός. ᾿Ἐξρόντησεν ἐξ ἐραγδ Κύριος, χαὶ ὁ ὕψιςος ἔδωχε φωνὴν αὐτ. Καὶ ἀπέςειλε 

βέλη, καὶ ἐσκόρπισεν αὐτέρ' καὶ ἤςραψεν ἀςραπὴν, καὶ ἐξέςησεν αὐτές. Καὶ ὥφϑησαν ἀφέσεις 
ϑαλάσσης, χαὶ ἀπεχκαλύφϑη ϑεμέλια τῆς οἰκεμένης ἐν τῇ ἐπιτιμήσει Κυρίε, ἀπὸ πνοῆς πνεύμαϊος 

ΨΙ. Ἐν τῷ ϑλίδεσϑαί με] ἐν ϑλιψει μου το, 82, 93, τοϑ. 

᾿Οοαιρὶ. Οϑοῦς. ἄς, ργρπο καὶ, δίαν. Οἶτορ. Ρίαϊ:. δ᾽αν. Μ5. ἐκ 
ἐνὶ εϊείοπε πεα Ψυὶσ. ϑλίξεσϑαι] οδυρεσϑαι 247. ἐπικαλέσο- 

μα!] ἐπεκαλεσάμην 10, 82,) 93» 108, 110. δίαν. Οἰἶγορ. Ῥίαϊς. δῖαν. 
Μ5. επικαλεσομε τοῦ. τηᾶτρ. επικαλεσομεν 54. τὸν Κύριον) 
τον Π], Χ, ΧΙ, 29, 44» 58» 56, 64» 74) 98» (1ο6. ΠιΔγρ.} 120, 121) 134» 

144, 158, 236, 242, 244. ΑΙεχ. κ24ς. καὶ πρὸς---[βοήσομαι] Βαθεῖ 
ἴῃ τπᾶγς. νἱγρυΐα ἱταπβῆχα ᾿ο6. βοήσομαι] ἐδοησα 19, 82, 93, το, 
βοηϑησαι μοι 44. βοηϑησομαι 442, 44ς. ἐξοησάμην ϑῖαν. Οἴτορ. 
Ῥίαϊ᾿. ϑῖδνυ. Μ8.. καὶ ἐπακάσεται] χαι ἡκᾶσεν 19, 82, 93, 108. 
Οοπρρὶ. ακᾶι 44, 74» τοῦ, 134»)144)236, 242. (αἴ. Νὶς. Θεργρ. καὶ 

ἐπήκεσέ μου 8ῖᾶν. Οἴἶτορξ. ἐπήκεσεν ΡίαΙς, ϑῖαν. Μ8. ἔκ γαξ] ἐκ 

ναι αγιου Χ], 19, ξ2, 64, 715 82, 92, τού, τοϑ, 123,» 134. 236, 242. 
ἴω44. οὐπὶ ἀγιοὺ ἴῃ πιᾶῦρ. 80 4]. π,.} Α]ά. (δῖ. Νὶο. Ασπι. 1. εἴ 7. 
Οοὐά. ϑεγεὶ!. Οεογρ. δῖαν, Οἴἶἷτος. Μοίᾳ. εἰ Ρίαϊι. 5δῖαν. Μ8. αὐ- 
τῷ 13} Ἔ αγιδ 93, α 1ο8. αὐτῷ ΑΙεκ. καὶ ἡ κραυγή μου] ἢ 
κραυγὴ Θεοῖς. “ἡ ἔμπροσϑεν αὐτῇ δῖαν. Οἷἶτος. Ρίαἴς, δίαν, Μ8. 
ἐν τοῖς ὡσὶν αὐτῷ] ἐν τοῖς ὡσι μου 82. εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτῷ 
ϑῖαν. Οἴτορ. Μοίᾳ. εἰ Ῥέα". δῖαν. Μ5. σοπίεὶ αὐ αὐτές εἼκ:. αϊρ. 

ΟΨΠ]Ι. Καὶ ἐταράχϑη} εἐπεδλεψεν γ1. κα καὶ Ρίαϊε. 8ῖαν. Μ8. 
“Καὶ ἐταράχϑη καὶ ἐσείσϑη] ἐπεδλεψε καὶ ἐσεισϑὴ καὶ ἐταραχϑὴ 10, 
82, 93, τοβΒ. ἔς, ἤης ἐπέδλεψε, (πρὶ. καὶ ἐσείσϑη] καὶ ἐσα- 
λευϑὴ τι9. -Ἑ καὶ ἔτρεμεν Ατῃ. 1. Ατη. Ἐά. καὶ τὰ ϑεμέ- 

λια τὰ ἐραν!} “)απάαριεπία »πομείμσα ΝΜ Ὸ]ρ.᾽ ΤῈ ἐρῶν} τῆς γῆς ςὅ, 

246. τῶν ἐρανῶν Αττη. 1. Ἀπ. Εά. τῶν ὁρέων δῖαν. Οἶτορ. ΡίδΙς, 
αν. Μ8θ. συνεταράχϑησαν} συνεταραχϑῊ 93. 1ο8. ἐταραχϑη- 
σαν 24ς. ΑΙεχ. συνεταράχϑησαν καὶ ἐσπαράχϑησαν) ἐταραχϑη- 
σαν καὶ εταράχϑησαν 111. συνεταρωχϑὴ 82. Οοπιρ. καὶ ἐσπά- 
ράχϑησαν) 92. ἕἔσπαράχϑησαν] διεσπαράχϑησαν Χ, 44) 5)» 
74. τού, 120, 123) 134) 144γ 148, 2326,24ς. (χα. Νίς. εἐφωνησεν 10, 

93ν 108. συνεταραχϑῆσαν 246. εἐταραχϑησαν 247). ἤρϑησαν καὶ 

ἔτρεμε ϑῖδν. Οἴἶζγοσ. ἤρϑησαν δίδλνυ. Μοίᾳ. ὅτι ἐϑυμώϑη] καὶ 

ἐϑυμώϑη δῖαν. Οἰἶτορ. ὅτι ἐϑυμώϑη Κύριος αὐτοῖς} φμοπίαπι ἐγαίκς 

οβ εἰς. Ψαῖϊς. Κύριος αὐτοῖς] ΤΙ. ςς, 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. ἐπ᾿ 
αὐτὲς ὁ Κύριος αὐτῶν 5[Αν. Οἴἶτος. ἔς, ἤπςε αὐτῶν, δῖαν. Μοΐίᾳ. ἐπ᾽ 
αὐτὰς ὁ Θεός Ῥίαϊε. ϑῖ2ν. Μ8. αὐτοῖς] ἐπ᾿ αὑτοῖς 2ᾳς. 

ΙΧ. ᾿Ανέδη] καὶ ὠνέδη Απῃ. 1. ἐν τῇ ὀργῇ] α τῇ ΧΙ, 29. 82, 

93» 98, τού, τοϑ, τῶο, 123) 134) 1449) 236, 242, 2445) 247. Οοπιρὶ. 
Αἰά. Οἱ. Νίο. ἐκ τῆς ὀργῆς Απῇ. τ. Απῇ, Ἐά, καὶ τῦρ---καῖέ: 
δέεται] καὶ τοῦρ ὠπὸ προσώπε αὐτῇ ἐξεκαύϑη 8αν. Οἶτος. Ρ(αΙς, 8[αν. 
Μϑ5. οἱ ἐρεῖς δε ογε οἴω; νογαόὲὲ Ψυϊρ. ἐκ φόματος αὐτῷ} ἀπὸ 

πρόσωπον αὐτου 10, 82, 93;) τοΒ. απὸ φομᾶτος αὐτῇ 44. εκ τοῦ ςῸ- 
μᾶτος αὐτὰ ςξ. λαυτα 134. κατίδεται] καεφαγεν γὴν 10, 82, 
93. 108. κατέφαγε (οπιρΙ. ἄνθρακες] καὶ ἄνϑρακες δῖαν. Οἴτορ. 
ἐξεκαύϑησαν)] ανηφησαν το. ανηφϑησαν 82,93) τιο8. Οορ!. ἐπ᾽ 
αὐτῷ} εξ αντα το, 82, 93, 1τοϑ. Οομηρί. ἐπ᾿ αὐτῷ 144. 

Χ. Καὶ ἔκλινεν] α καὶ δῖαν. Οὗτος. ἐρανὲς] ερανον τοῦ, 120, 
144) 416, (δῖ, Νίς. δρανος 134. γνόφος) γνωφος (ἢς) 120. 
ὑποκάτω τῶν] υπὸ τὼν 74. ὑποχάτω τῶν τοοδῶν αὐτῷ} νπὸ τοὺς 
ὥοδας 19, 82, 93. υπὸ τὰς σοδας αὐτὰ τοϑ. Οοπιρὶ. 

᾿ ΣΙ. Καὶ ἐπεκάϑισεν] ἀνέδη καὶ ἐχάϑισεν Ασα. 1. Ατπι. Ἐά. 

ἐπεκάϑισεν) ἐπεδη 19, 82, 93» τοβ. Οοπιρί. Βυΐεῦ. Ἰδεπιοηξε. Εναῃρ. 
Ῥ- 268. ἐπεκαϑισαν 236. ἐκάϑισεν ΑΪεχ. ἐπὶ τῷ χερεβὶμ] ἐπι 
χερεθειμ, Χ, 29, 1ο8, 119, 1237) 158. ΑΙεχ, (δῖ. Νίο. ἡ τῳ ΧΙ, 44, 

τό, 64, γ1, 74. 829 92, 93, 98, τού, 120, 1145) 1449 236, 242, 243, 
244, 245, 246, 247. (ΟΠΊῈ]. Εὐϊεῦ. Ιος. οἷϊ, ἐπι χεραδειν τῶ. ἐπὶ 
τοῖς Χερὸδ Αχη,. 1. Ασαι, Εἀ, ἐπὶ τῷ Χεραδὶν Οεοῦσ. καὶ ἐπε- 

242. 

τάσϑη καὶ ὥφϑη] ἐπκετάσϑη Ἑυΐεῦ. 1. εἶς. καὶ ἐπετάσϑη ἐπετάσϑη 
ΡΙαι, ϑᾶν. Μ8. καὶ ὥφϑη---ανέμον] εἰ ἰαρίὼ: οΠ (νοἰσυίε Ῥζ, χνὶ!.) 
“ρον ρεππας νεπιῖ. Δαϊσ. ἐπὶ πῆερύγων] ἐν τ]ερύγω (ἃς) 24ς. ἐπὶ 
πἸερύγος ϑϊαν. Οἶτος. Μοίᾳ. εἰ Ῥίαϊς. ϑῖαν. Μ8. ἀνέμου] ἀνέμων 
1Π|, 29, 44. 645 71) 745) 82) 93, 98, τού, τοβ, 110, 120, 133, 134, 

144) τς8, 242. 2445 246. (οπρὶ. ΑἰἸά. (δι. Νῖς. 

ΧΙ]. ἀποκρυφὴν] ἀποχρυφης 11. ὀἀποκρυφὴ το8. αποκρυθην 46. 
Ρταεπλῖτς, εἰς αφοῦρ. ποκρ. αὐτῷ} ὦποκρ. αὐτῷ ΑἸεχ. ὑπὲρ ἀπο- 
κρυφῆς αὐτὰ (2ιο φγοϊοέξίοπε μια, ῥγὸ ἰαιϊῤείο ι0) Ῥίαϊ:. ϑίαν. Μ5. 
κύκλῳ αὐτῷ} ῥχαβπητι καὶ ϑῖαν. Οἷἶτορ. Ρίαϊε. ϑιαν. Μϑ. σκό- 
τος ὑδάτων) ,. 19. Ργϑιηϊ. χαὶ ΑἸτη. σ. Ασῃ. Εά. σχότος ὑδά- 

των ἃς. δὰ δη. σοπ).] καὶ εἐφεισαΐο υδατῶν τολλων, νεφελαι ἄερος 
19. ἢς, πἰῆ υδατων αὐτε, 82) 93. 1ο8. σχοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις 
βέρος ϑίαν. Οἴτος. Ρίαϊς, δῖαν. Μ5. εγίόνγαπς ἀφηας ἀξ πεδίφως σαΐο- 

γα, Μυϊρ. ἐπάχυνεν] ἐπαχυνϑη 44) 74) 92, τού, 120, 134, 144, 
436, 242, 24ς. (ας. ΝΊς. κ 24). ἐπάχυνεν ἐν νεφέλαις νεφέλαι 
Οομηρ. ἕν νεφέλαις ἀέρος} νεφελας ἀερων ΧΙ, τ19. νεφέλαις ἀε- 
θὼν 49; 445) 74) 92, τού, 120, 1215 1347) 144) 436, 242, 244. (34. 
Νῖς, νεῷος ἀέρων 24. ἀέρος] ἀερὼν τό, 64, 71, 98, 123, 1ς8, 
2435 247. ΑΙά, ΑἸεχ. | 

ΧΙΙΠ. ᾿Απὸ τῇ φέγγες] ἐκ φεγίες 10, 82, 93, 1οΒ. Οοπιρὶ. τὰ 
89, 93, 244. ἐναντίον αὐτῷ ἀπέναντι αὐτὰ το, 82, τοϑ. Οοπηρὶ. 
αυτα απεναντι 93. -ἰ νεφέλαι διέδαινον Ῥίαϊξ, 51αν. Μ5. ἐπ εοηῥεδα 
εἴμ: Μυΐρ. ἐξεκαύϑησαν] διηλθὲν το. ἄιηλθὸον 82, 93, τοϑ. 
ἐξεκαύϑησαν ἄνθρακες τυρός] χαλάζαι καὶ ἄνθρακες τυρός Ῥίαϊ, 
δίαν. Μ8. ἄνθρακες τυρός] χαλαζα καὶ ἀνϑρακες τυρὸς 19, 93» 
1ο8. ᾿ 

ΧΙΨ. ᾿Ἑδρόντησεν) ῥτατηΐϊ. καὶ Χ, ΧΙ, 29, 44) ςό, γ1, 74, 82, 
92, 93» 98, τού, τοδ, 119, 120, 121») 123) 134) 144) τς8, 436, 243, 
244, 245, 246. (οπιρί. Α]ά. (αι. Νίς. Απη. σ. Ατπι Ἑά. Θεοῦ. 

ϑίαν. καὶ εδροντισὲν 242. Ἰοπαδίι Ψαϊςσ. Κύριος] ὃ Κυριος 71, 
γ4ν) τοϑ, 121,18, 246. ΑΙά. ἔδωκε] ἀαδίε ψυὶ. αὐτῷ] αὐτά 
ΑΙοχ. 

ΧΡ. Καὶ ἀπέρειλε] α καὶ 82, 921. εξαπερειλε 247). πὶ! Νυῖς. 
βέλη] πετροξολες 19, 82, 93, το8. - αὐτῷ Απη. 1. Απη. Ἐά. 
καὶ ἐσκόρπισεν] καὶ διεσκορπησεὲν το. καὶ διεσκορπισὲν 82, 93» 
τοϑ, 123. (οῃρὶ. καὶ ἤςραψεν)] αὶ Πν, 247. ΑΙεχ. λα χαᾶι 74. 

Αγ. 1. Ασπι. Ἐὰ. καὶ ἡ μα διο. Δ ἢπ. ςοπι.} α (βδθεῖ 
ἴῃ πιλγρ. 4Ὁ ἰΐα ππιᾶπὰ ΤῺ ποῖᾳ οπιῇς καὶ ὠςραπᾶς, καὶ συνετά- 
ραξεν αὐτάς) τοό. ἤρραψεν ἀςραπὴν] ἀςραπὰς ἐπλήθυνε ΡΙΑΪΕ, 
ϑίαν. Μ5θ. ἐξςραπὴν)] ἘΦ εν χαλαζη το, 82, 93» 108. αρραπαᾶς 

καὶ ἐξέρησεν] καὶ ἐξεχησεν το. καὶ ἐξηχησεν 82, 93. 108. 
λ καὶ δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ συνετάραξεν Ῥίαϊ:. ϑιαν. Μ5. αὐτές] αὐ- 
τόν Θεοῖς. 

ΧΥῚ. Καὶ ὥφϑ.] και ἐφοδηϑησαν το, 82, 93. το8. ὦφϑ. ἀφέσ.] 
ὠφθη αφεσις (ἰπ πιάτα. ἃ ρηπια τὰ. ὠφθησαν) 29. ὠφέσ.} αδυσσοι 247. 
αἱ πηγαὶ Ρίαϊς. ϑίαν. Μ8. ϑαλάσ.] τῶν ὑδάτων Ρίαϊτ. δῖαν. Μϑ. 
ἄπεκ.} απεχαλυφϑησαν ΧΙ, 44, 745 τού, 120, 134, 236, 246. (αἵ. ΝΊς. 
ἀνεχαλυφϑὴ γ1:. ϑιμέλια] ῥγαρην. τὰ 93, τοϑ, 134. Οὐοιηρί. 
ἐν τῇ ἐπιτιμήσοιἾ απο ἀπειλὴς τό, 82, 93, 1ο8. οπὸ τῆς ἐπιτιμήσεως 
Απῇ. 1. Ἀπῃ. Ἐά. 8ῖν. Οἴτορ. Μοίῃ. εἰ Ρίαϊ:. δῖαν. Μ8. Κυρία) 
τε Κυριε το, 82, 93, τιοβ. Οοἴηρί, σα Κύριε Ρία:. ϑιαν. ΜΒ. απὸ 
πνοὴς---αὐτῷ καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς αὐτῇ το. κῶὶ ἀπὸ πγευμᾶτος οργὴς 
αὐΐε 82, τοϑ. ρῥταπιϊτῖ, καὶ δίαν. Οὔτος. Ρίαἶς, δῖαν. Μ5. τνοῆς] 

ανὸ τῆς (ἢ) 9. τὐνοῆς πνεύματος] Ττ. 246. τεύματος] 
λ 24). νεύματος ϑυμξ] οργὴς 93. ϑυμ8) ὀργῆς Οοπιρί. 
ϑυμὰ αὐτῷ] ὥνμὲ σὰ 8ϊλν. Οἴτορ. Ῥίαϊς, ϑίαν. Μϑ5. 

ὅς ως αὖ πῶς ὦ; ΈΦΙΧΣΙ 
Εν τῷ ϑλίξεσθϑθαί με ἐπιχαλέσο-. ἥ, 

13. 

[4.1 
τό. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. ᾿ 
ΚΕΦ. ΧΧΠ. 

17. ι8. ϑυμδ αὐτξ. 
ϑ φ Ἁ, ΄΄.. ὲ » ΄ ρο 

Απέςειλεν ἐξ ὕψους χαὶ ἔλαξε με, εἵλχυσέ μὲ ἐξ ὑδάτων πολλῶν, Ἐῤῥύσατό με 

19. ἐξ ἐχϑρωών μὲ ἰσχύος, ἐκ τῶν μισόντων με; ὅτι ἐκραταιώδϑησαν ὃ ὑπὲρ ἐμέ. Προέφϑασάν με ἡμέ- 
ο. ρᾶ! ϑλίψεώς μου: χαὶ ἐγένετο Κύριος ἐπιςἤριγμά μου, Καὶ ἐξήγαγέ μ8 εἰς τ΄ταλατυσμὸν, χαὶ 

ἐξείλετό με, ὅτι ηὐδόχησεν ἐν ἐμοί. Καὶ ἀνταπέδωχέ μοι Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου, καὶ 21. 

22- 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 28. 

29. 

Ἴ: 

ΝΥ Ν 7 ρῷ ρ᾿ ΄ 

χατὰ τὴν χαϑαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταπέδωχέ μοι. 
ἡσέξησα ἀπὸ τῇ Θεξ μᾶ. 

Ὅτι ἐφύλαξα ὁδὰς Κυρίου, καὶ οὐκ 
“ ΄ Ν ὥ 9. » , ΄ Ν Νν ΄ 
Οτί πάντα τὰ χρίματα αὐτῇ χατενγαντίον μου χαὶ τὰ δικαιώματα 

3 ᾿Ὁ » ,. 4 95 » Σ» “ὁ τ 3 , ΦφΦ “ . ΄ ϑ ων ΄ αὐτδ, οὐχ ἀπέςην ἀπ᾿ αὐτῶν. Καὶ ἔσομαι ἄμωμος αὐτῷ, χαὶ προφυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας 
,, 3 7 7 ρ 

μου. Καὶ ἀποδώσει μοι Κύριος χατὰ τὴν δικαιοσύνην μου, χαὶ χατὰ τὴν χασαριότητα τῶν χεῖ- 

ρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτᾷ. Μετὰ ὁσίου ὁσιωϑήσῃ, καὶ μετὰ ἀνδρὸς τελείου τελειω-- 

ϑήσῃ" Καὶ μετὰ ἐκλεχτῇ ἐχλεχτὸς ἔση, χαὶ μετὰ ςρεδλβ ςρεξλωϑήσῃη. Καὶ τὸν λαὸν τὸν πήω- 
Ν ὦ» ΄ 

χον σώσεις, χαὶ ὀφϑαλμὲς ἐπὶ μετεώρων ταπεινώσεις. 

ΧΥῚΙ. ᾿Απέξειλεν) ἐξαπεροιλὲν 64, 82, 93, 1ο8. Οοηρὶ. καὶ 
ἐξαπέξειλεν ΑἸά. Ἐξ ὕψες} εξ ερανα 9οςβ.. ἔλαξε] ἀνελαξε 123. 
ΑΙεχ. . ἔλαδέ με] κα μὲ 242. εἵλκυσέ με] καὶ ἐνείλᾶτο με ἴρ. 
ἀνείλατὸ με 82. και ἀνειλᾶτο με 93, τοβ. εἵλκυσέ μαι (ἢς) 242. 
Ῥγαξηνῖτι. καὶ 947. Θεοῦ, καὶ ὶ προσελάξετό με δῖαν. Οἰἶτοςρ. πολ- 
λῶν ἢπ8].1. 82. σφοδρῶν Οεοτρ. 

ΧΥΤΙῚ. ᾿Ἐρῤῥύσατό με] ἐξεελετο με το, τοθ. Οοπιρί. εξειλατο με 
82,93. ἐξ ἐχϑρῶν μὰ ἰσχύος] εζ ισχυος ἐχϑρων μὲ τ, 82, 93) 108. 

ΟὈπΊρΡΙ. Αππῃ. 1. Ασηλ. Ἐά. ἐχϑρῶν μΕ] α μὲ 64,244. ἰσχύος] 

ἰσχυως 242. ισχυρὼν 24ς. 85ῖαν. Οἴἶτορ. Μοίᾳ. Ρίαἷς. δῖαν. Μ8. 

ἰσχυρὸς ΑἸεκ. ἐκ τῶν] ῥγϑτηῖῖ. χαὶ 19, 82, 93, 1οϑ. ΑΥπ,. 1. 
Ἄσγη. Εά. σεογρ. δῖαν. Οἴτγορ. Μοίᾳ. Ρίδϊε. δϊλν. Μϑ. ἰκραται- 
ὡϑησαν] ἰσχνὸν 82, τοϑ. Οοπιρί. ισχυεν 93. 

ΧΙΧ. Προΐφϑασαν] ρῥτατηϊττ. καὶ εοῦρ. ργαβηηϊτε, ὅτι Ρίαϊς, ϑίαν. 

Μϑ5. ἡμέραι] ἐν ἡμέρῳ Δ, ΧΙ, το, 29, 44) 52) 55) τό, 64, 71) 74» 
82, 935 98, τού, τοϑ, 110, 120, 121, 123,) 134) 1445 1ς8, 226, 242, 

243. 244, 24ς, 246, 247). ΟομρΙὶ. ΑΙά, (αἵ. Νίς. δῖαν. Οἴτορ. Μοίᾳ. 

Ῥίαε, 8ῖαν. Μ58. ϑλίψεώς με] ἀπωλείας με το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
αἱ ϑλίψεις μου ϑῖαν. Οἴτορ. Μοίᾳ. κακώσεώς μου Ρίαῖς. αν. Νῖ8. 
καὶ ἐγένετο ὃς. δὰ ἔῃ. ςοπ).] 29. καὶ ἐγίνετό μοι Κύριος ἐπιρή- 

εἰγμα Ατπι. τ. Αγπι. Ἑά. ἐγένετο] ἐγένετό μοι Θεοῦ. Κύριος] 
ὁ Θεὸς Ῥίαϊ:. δῖαν. Μ56. ἐπιςήριγμα] αντιςηριγμα Χ, ΧΙ, 44. ζ2, 
64, γ1,) 745) 82, 92, 93» 98, τού, τοϑ,.1109 1209) 121) 123) 134) 144 

158» 336, 2425) 243, 2442 245, 246. (οιῃρῖ. ΑἸά. (δι. Νὶς. σχε- 

παεὴς δῖαν. Οἶτορ. Ῥίαῖι. ϑῖδν. 5. 

ΧΧ. καὶ ἐξείλετο] καὶ ἐξειλατο͵ ΧῚ, 29, 44) κύ, δὴ: 347. Αἴεχ. 
ἐξεσπασε το, 82, 93» 1το8. Οοπιρὶ. ἐξιλατὸ (Ως) τ2:. καὶ ἐῤῥύσαῖο 
Ἀπ. 1. Απῃ. ΕἘά. δῖαν. ηὐδόκησεν) εὐδοχησεν 44, τοῦ, 123» 144, 
1ς8, 236. ΑΙεχ. (δὲ. ΝΊς.- εὐδοκησαν 242. πηὐδόκησεν ἐν ἀμ 7 η9ὲ- 
λησε με 19) 82,993. τοβ. (ὐοπιρί. Οεοτρς. διαν. Οἴτγορ. Ρίαϊτ. δῖαν. Μ8. 
εὐδοκησεν ἐπ᾿ ἐμε 247. 

ΧΧΙ. ἀνταπέδωκε 121 αἀνταποδωσει Χ, ΧΙ, 49, 52) 74. (α4ς. ἂς 
πα.) μοι 1] α τ6. Κύριος) α ό4, 24). καὶ κατὰ] κα και 64. 
καὶ κατὰ τὴν-- δικαιοσύνην μα ἴῃ οοτη, 25. 7... οὐπὶ Ἰηϊεγπχεά, ((ὰὉ ποῖα 
Οὐ, ἱπ τηᾶγρ.) τοό. καὶ κατῶ τὴν καϑαριότητα) δοξαν 19, 82, 
23. 1Ἰοβ. τῶν χειρῶν μου] κα τῶν 19, 82, 93. 1.085... ἀνταπίϑωκέ 
μοι 2} ανταποδωσει μοι 105 64, 719 82,92, 93, 98, 1ο8, 119) 120, 121) 
123, 1347) 1ς8, 236. Οοπιρ!, ΑἸά. (αι. Νίς. κα 44. ἀνταποδωσει 
243. 244. -ἰ Κύριος Λητη. τ. Ασα, Εὰ, τὡρὸ ὀφθαλμῶν αὐτῇ ΡΙΔΪΕ. 
δῖαν. Μ5. 

ΧΧΙΙ. ἐφύλαξα] ἐφυλαξαμην το, 93» 1τοϑ. Οοπιρί. ὁδὲς] τας 

οδους Χ, 40, 5. 56, 645) 71, 745 985) 120) 121) 123) 1347 1445 18, 
242. Αἰά. δῖ. Νίο.: Κυρίᾳ] τὰ Κυριε 2466. καὶ οὐκ] α καὶ 
Αἰ. 1. ἤσέδησα] πνομησα 82, 93, 1ο8. ΟοιηρΙ. πὸ τῷ] ἐνω- 
πίον τοῦ 82, 93) 1ο8. ΟΡ. ΘΕεξ μ8] μου 74.» 120, 134») 144) 
236. Κυριε μϑ 82. 

ΧΧΠΙ. τὰ χρίματα] τὰ δικαιωμαῖα 82, 93, τοΒ. τὰ ῥηματα 
242. κκατεναντιον---αὐτῷ 23] α ουπὶ Ἰηϊεγπιεά, 247. κατεναντίον 
μου] ἀπεναντι μον 82, 93ν 108. Οοἴηρί. ενωπιον μὰ 242) 24ς. 8ἷανυ. 
Οἶτορ. Μοίᾳ. Ρ(ϊε. δῖαν. Μ58. -Ἐ εἰσὶ Ασηϊ. 1. πῃ. Ἐά. Οδογρ. 
καὶ τὰ ϑδικαιωμαῖα] και τα προραγματα τῷ, 82, 93, 108. ΟοπΡρὶ. 
καὶ τὰ ὶ δικαιώμαῖα ὅζο. αὦ πη. οοπι.] καὶ πὸ τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ 
οὐκ ἀπέςην Ατ, 1. Δσηι. Εα. οὐκ ἀπέςν] οὐκ ἀπεςησαν 111, Χ, 

ΧΙ, 29, ξ2, ςό, 64; 71) 749, 929) 110) 120, 121) 123) 134) 1445 158, 
24ς,246. ΑἸά. (4ι. Νίς, Θεοῖς. δῖαν. Οἴτορ. Μοίᾳ. Ρίαϊ:. δῖαν. Μϑ8. 

5κ ἀποςήσεται 19, 82, 93; 108. ΟΟπΡ͵. οὐκ ἀπερησα οϑ, 236, 242, 
243. ὥπίρην απ αὐτῶν] ἀπεςὴν απ᾿ αὐτο, εκ ἀπερὴν ἀπ᾿ αὐΐων 11. 

Νοςσ. 11. 

Ὅτι σὺ ὁ λύχνος μου Κύριε, χαὶ Κύριος 

ἀπ᾽ αὐτῶν] απ᾿ ἐμε Χ, ΧΙ, τ9, ζ4, ςό, 64, γ1,) 74 82, 92, 93, 98, τοθ, 
110) 121) 123») 134) 1445) 1ς8, 236, 242, 243) 244η 246. (οῃιρὶ. ΑἸά. 

(αι. Νις. 

ΧΧΙΝ, ἄμωμος αὐτῷ] οσιος μετ᾽ αὐτῇ το, 82, 93, 108. 
τῷ] μετ᾽ αὐτε τό, 74) τοϑ, 246. 5ἷαν. Οἴἶτγορ. Ρίαϊ:. δαν. Μ8. αὐῇα 
24ς. τυροφυλάξομαι] φυλαξομαι ΧΙ, 19, ς6, γ4,) 82, 93, τοϑ, 
119, 246, φιλάξω με (Ώς) 24ς. φυλάξω με Οομπρρὶ. 

ΧΧΝ, Καὶ ἀποδώσει.) ανταποδωσει τοϑ. ὠποδώσοι μοι] ἂν- 

ταποδωσος μον 10, 645 71. 82, 935) 119, 2306, 242) 24ς, 247. Οοπηρί. 
ΑΙά. κατὰ τ᾿ --κατὼ 291, Αἰΐεσιγ. οὐπὶ ἰμεγαεά, 549. καὶ 
κατὰ---κειρῶν μου] λουπι, Ἰρξοτορει, 1ιο8. καθαριότητα) καϑαρι- 
οτιτάὰ 24ς. τῶν «χειρῶν μον] “ δοξζασμος με το, 82, 93. κα μου 
24ς. ἐνώπιον] ἀπέναντι Χ, ΧΙ, 19, 29, 44. ςό» 71) 74) 82, 92, 93, 
τού, τοϑ, 110) 120) 121) 123, 1345) 1447) 18, 246. (πρὶ. ΑἸά. (ας. 

Νῖς. εναντίον ξς», 247). ΑἸεχ, ἐνώπιον δς. ἀ ἔπ. οοπι.} ἀνταπο- 
δωσες μοι “36,242. τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτῷ} τῶν οφϑαλμων μα τς8. 

ΧΧΥΙ. Μετὰ ὁσίου] μετὰ ἐλεήμονος 19, 82, 939 1ο8. μετὰ δι- 

καίᾳ ϑῖαν. Οἴτορ. Ρίαϊς, ϑίαν. Μ5. ὁσιωθήσῃ] ἐλεὸν ποιήσεις 10, 
82, 93 198. οσιος ἐσὴ τού, 242. Αγῃ. τ. Αττη, Εά, θοῦ. 
ϑηση 236, 24ς. ϑικαιωθήσῃ ϑῖαν. Οἴτορ. Ρίαϊε. δίαν. Μ5. καὶ 
μετὰ ὅς. δὰ ἤη. σοπ|.} 242. καὶ μετὰ ἀνδρὸς τελείου] και. “μετὶ 
ανδρων ὁσίων το. ἔς, ηἰῇ μετα, το8, μετα ἀνδρος οσικ 82, 93. καὶ 
μετὰ ἀϑὼς Οοπιρί. τελείου] αϑῶπ 44, 52, 745 92, τού, 120, 134, 
144. Οἵ, Νίο. 8.αν. Οὔἶτορ. Μοίᾳ. Ρίαϊ:. δῖαν. Μ5. αϑὸοι 236. 
λ242. τελειωθήσῃ] τελειὸς ἐσῃ Χ, ΧΙ, 64; 719) 119) 121) 1ς8, 24. 
ΑΙά4. οσιωθηση 19) 108. τελοῖος ἐσή, καὶ μέτα αἀνδρος αϑὼξ αϑῶος 

ἐση 29, 93, 243, 244. αϑῶωος ἐσῇ 44) 42) 745932) τού, 120,.134) 144) 
“36, 242. Οοιηρὶ. (αι. Νὶς. δίαν. Οἴτορ. Μοίᾳ. Ρίαϊε, ϑ8ν. Μ5, 

οσιωθϑησηγ καὶ μετὰ ανδρος αϑὼξβ αἀϑῶώος ἐσῃ 82. ἤς, πἰῇ οσιοϑηση, 

93: 

φ 
ἂν- 

060“ 

ΧΧΥῚΙ. Καὶ μετῶ---ἔσῃ} αὶ τς8, 24. ᾿ μετὰ ἔκλεκτξ] μετα 
αϑωον 199, ιο8. ἐκλεχτξ] δῖ5 {γι δῖ: 29. ἐκλεχτὸς} αϑῶος 10, 

108. ςρεδλωθήφῃ] διαςρεψεις 19, 82, 93, τοϑ, 247. ΑἸεχ, ῬΩΪε. 
ϑϊαν. Μ8. ςρεδλωθησει 242. ςρεδλοϑηση λάς. Ρτγαιτι, ἐπ᾽ αὐτῷ 
Οεογς. 

ΧΧΥΤΙΙ. Καὶ τὸν λαὸν] οτι συ λαὸν Χ, ΧΙ], 19, 29, 44» ς2, τό, 
10) 74) 92, 98, τοῦ, 110» 120, 121) 123) 134) 144) 1ς8, 216, 245, 
243, 2445 24.» 246. (Ἀῖ. Νὶς. Ρίαϊς. δίαν. Μ5. οτι σὺ τὸν λαὸν 82, 
93. τοϑ. Οομιρὶ. Απῃ. Ἑά4. τὸν δὲ λαὸν Οεογρ. δῖλν. τὸν πωχὸν] 
τάπεινον Χ, ΧΙ, 29, 44) 52» ξύ, 71) 74) 929) 98, τού, 119, 120, 121» 

123) 134) 144, 1{8, 236, 342, 243» 244) 24ς, 246. (δῖ. ΝΙο. τον 

πρᾶον το, το8. Οομ)Ρὶ. τὸν πραυνὸν (0) 8. τὸν πραὺν 93. καὶ 
ὀφϑαλμὲς ἔτο. δὰ ἢ. οοπι.} 71. ἐπὶ μετεώρων) υψηλων 10, 82, 
93, 108. Οὐπηρ!. υπερηφανων ς2) 74) 95) τοῦ, 120, 123.) 1345 144, 

16, 42. ΑἸἰά, (δῖ. Νίς. υπεριφάνων ς ζ. μετεώρον (ἢς) 24ς. κ ἐπι 

246. Αττῃ. 1. Απη. Εά. ΟΘεογρ. δ[αν. Οὗτος. Μοίᾳ. εἰ ΡΙΔΪΕ, ϑ[αν. 

Μ5. 
ΧΧΊΧ. Ὅτι σὺ ὁ λύχνος με καὶ λυχνον μόυ φωτιεις 44. σὺ δὲ 

φωτιεῖς τὸν λύχνον με Οεογρ. σὺ ὁ λύχνος} συ φωτιεῖς λυχνον Χ, 
ΧΙ, το.» 29, 52) 55. 5όν 64, 71) 745 82, 92) 93. 98, τού, 1ο8, ᾿19, 

120, 121) 1239) 134) 144) 1ς8, 216, 243. 244. (246. ὑἱ νἹάεῖιν.) 
Οοαρὶ. ΔΙά. (ῖ. Νις. δῖαν. Οἴδορ. Μοίᾳ. Ρ(αἷς. ϑίαν. Μϑ. ἄς, πῇ 
λυγνον, 245. σὺ εἶ φωτιεῖς (ῆς) λύχνον 245. σὺ εἶ λύχνος Απῃ. 1, 
Ασχω. Ἑά. καὶ Κύριος} καὶ ο Κυριος Χ, ΧΙ, 29, 64» 71, οϑ, 
110, 1219) 18. (πρὶ. ΑἸά. καὶ ο Κυριος μδ ς2, 74. 92) τού, 120, 

134) 1447) 236, 242. (ῖ. Νῖς. καὶ Κυριος μου 5, 123, 247. (ΑΙεχ. 

οὐπα μὲ ἱπῖεῖ μη005.) ο Κυριο; 93. καὶ Κύριος ὅς, τἀ ἤῃ. ςοη;.} 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
᾿Ὶ 

ἐχλάμψει μοι τὸ σκότος μ8. 

τεῖχοξ. 

ἐςι πᾶσι τοῖς πεποισϑόσιν ἐπ᾿ αὐτόν. 

χατάξας τόξον χαλχδν ἐν βραχίονί μδ. 

͵ο ΚΕΦ, ΧΧΠ, 

Ὅτι ἐν σοὶ δραμᾶμαι μονόζωνος, χαὶ ἐν τῷ Θεῷ μου ὑπερβήσομαι 30. 

Ὁ ἰσχυρὸς ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτϑ" τὸ ῥῆμα Κυρίου χραταιον «τεπυρωμένον᾽ ὑπερασπιςής 31. 
τίς ἰσχυρὸς ““λὴν Κυρίου: . χαὶ τίς χτίςης ἕςαι πλὴν τῷ 82. 

Θεξ ἡμῶν; Ὁ ἰσχυρὸς ὁ χραταιῶν μὲ δυνάμει, καὶ ἐξετίναξεν ἄμωμον τὴν ὁδόν μον. Τιϑεὶς 933. 34. 

τοὺς πόδας μου ὡς ἐλάφων, χαὶ ἐπὶ τὰ ὕψη ἱςῶν με. Διδάσχων χεῖράς μου-εἰς “πόλεμον, χαὶ 3ς. 

Καὶ ἔδωχάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου, καὶ ἡ 56. 

ὑπαχοή σου ἐπλήσυνέ με Εἰς ττλατυσμὸν εἰς τὰ διαξήματά μ8 ὑποχάτω μου, καὶ οὐχ ἐσαλεύ-- 537. 

ϑησαν τὰ σχέλη μου. Διώξω ἐχϑρές μου, χαὶ ἀφανιῶ αὐτῆς, χαὶ οὐχ ἀγαςρέψω ὃ ἕως ἂν συν- 598. 
7΄ )» 

τελεσω αὐτῶς. 

καὶ ἀναλαμψοει μοι ἐν σκότει 44. .0 Κυρίος με ἀαναλάμψεις μοι εν σχο- 
τε μ8 82. οτι εύριος ο Θεὸς με ανώλαμψεῖις εν ΦΧΟΤΕΙ [κι τοϑ. καὶ 

᾿ σὺ ἐχλάμψεις μοι τὸ σκότος με Αττη. 1. Ες, πἰῇ σὺ Κύριε, Ατπι. Εά. 
δ᾽ Θεός μου ἔκλαμψον τὸ σκότος με Θεοτρ. ᾿ς, πἰῆ ἔχλαμψεις, 8ῖδν. 

Οἴτορ. εἰ Ρ(Δϊ:. θῖν. Μ8. ἐκλάώμψει μοι} αναλαμψει μοι ς2, 74» 
92, 93. 1οῦύ, 120, 134) 144. 242. (αἵ. Νίο. κα μοι 64, 236. (οτηρί. 

τὸ σκότος] ἐν σχοτει 91. ΟΟΠπΙΡΙ. τὸ σκότος μ5] ἐν σκότει ς2, 74» 
929 τού, 120, 134, 144, 416, 242. (αἱ. Νῖς. 

ΧΧΧ. ἐν σοὶ] ἐν σὺ (ῆ.) 242. δραμᾶμαι μονόζωνοςἿ ῥυσϑήσο- 
μαι ἀπὸ τειρατηρίου οἷαν. Οἴτορ. ΡΙαΙς. ϑίαν. ΜΒ.  βονόξωνος] 

τοεφενγμενος το. τεφράγμενος 82, 93» τοϑ. καὶ ἐν τῷ Θεῷ] α τῶ 

ἦ9. 93, το8. Οὐπιρί. καὶ περὶ τὰ Θεξ με 8ιαν. Οἴἶτορ. Μοζ. Ῥαίε. 
ϑίαν. Μ5. Θεῷ μ5] παθεῖ μὲ ἴῃ οβαγαέξ. πιΐπογε Α]δχ. ὑπερ- 
ξήσομαι τεῖχος ἐξελοῦμαι ([15) ὡς μοσχος το. ἐξαλξμαι ὡς μοσχοὺ 
82, τοϑ. ἐξαδΔοῦμαι (ἢς) ὡς μοσχος 93. ἐξαλξμαι Οοπιρὶ. 

ΧΧΧΙ. Ὁ ἰσχυρὸς] ο Θεος 19, 82, 93. (τού. τηᾶῦρ. δὃ αἱ, χω.) 
τοϑ. Οοηνρὶ. Κύριος ὁ ὁ Θεός μου ἰσχυρὸς Ατπι. Ἐά4, ἢ, ἀϑίχιιε Κύ- 

ριος, ΑΥπη. 1. ὅ Θεός μὲ ΡΙΪ:, αν. Μ8. ἄμωμος] οσια 19, 82, 
93, ιοϑ. ἐν ᾧ ἅμωμός ἐςιν Απῃ. 1. Ατπη. Ἐά. ἄμωμος κἡὶ ὁδὸς} 
ἄμωμοι αἱ. ὁδοὶ ιν. Οἴἶτορ. τὸ ῥῆμα] , τὸ 93; τοϑ. ῥημαάτα 
Οεοτς. Ρίαϊς. 8ιαν. Μ86, κραταιὸν] α Χ, ΧΙ, 29, 44) 52, ςό, όᾳ, γί, 
74.923, οὅ8, τού, 119, 120, 1219) 123) 134.) 144, 148, 226, 242, 243, 

δάς, 247. Οοπηρί. ΑΙά. ΑΙεχ. (δι. Νίς. ϑ8αν. Οἴἶζορ. Ρίαϊ:. δῖαν. 
Μϑ8. κραταίοντα Οεοῦρ. ταεπυρωμένον] α 82, 93, 1ο8. Οεοτρ. 

 σεπυρωμένα Ῥίαϊε, δῖαν. Μϑ. ἐς.] ἄὐυτος ες! 93. τοϑ, ΟΟΠΡΡΙ. 

πᾶσι τοῖς τσεποιϑόσιν) τσανΐων των τσεποιϑότων 158. τᾶσι τοῖς 

«εποιϑόσιν ἐπ᾿ αὐτόν] παντων τῶν εὐυλαξαμενων αὐὖον το, 82, τοβ. ῆς, 
πἰῆ αὐων, 93. πεκοιϑόσιν] τεποιϑωσέιν 242. τοεποιϑωσιν 4(ς. 
ἐπ᾿ αὐτόν) ἐπ᾿ αντῳ Χ, 44. ςύ, 74) 98, 1ού, 120, 1445 1 8, 236, 245, 
244, 24ς. ΑΙεχ. Οδῖ, Νίο. ἐν αὐτὼ ςς. επ' ἀντοῦ 134. ἑαυτῷ 
Ἀπ. τ. πῇ. Εὰ. 

ΧΧΧΙΙ. Τίς] ὅτι τίς ἐγιν ΟΘεογρ. Τίς ἰσχυρὸς] τις Θεος Χ. 

οτι τὶς Θεὸς ΧΙ, 20, 447 ς2, ςό, 71) 747 92) 93, 98, τού, 119, 120, 
121, 1237) 1347) 144..1{8. 216, 242, 243) 244.) 245.) 246. (αῖ. ΝΙο. 

δίαν. Οἴτορ. Ρίαϊι. δίαν. Μ5. δίιοτι τις ο Θεὸς το. ἴο, ἤης ὁ, 82, 
τοϑ. Οοπιρί. ργαγηΐτ. οτι ς ς,) 64. ΑΙά, πλὴν Κυρίου] τολὴν τον 
Κυριου Χ, 29, ςς,) 64, 742 82, 092, 98, τού, τοϑ, 110, 120, 121) 134) 

1445) 236, 242, 243) 244. (ομηρὶ. ΑΙά. (αἴ. Νίο. τὸλην του Θεου 

ΧΙ, το. τῦλην τοῦ Θὲξ ἡμῶν 445) τς8. 5ϊαν. Οἴἶτορ. τῦλὴν τοὺ 
Θεου Κυριου 24ξ, 247. τσαρεξ (οὐπὶ τλην Πιρεπίοεῖρι.) του Κυριου 

246. τὸλὴν δου Κύριε Απῇ. Εά. καὶ τίς ὅς. ὦ ἤπ. οοα,.] 
λ 44,18. καὶ τίς κτίρης] ἢ τίς Θεὸς Ρίαἴς. δῖαν. Μ8. τίς 

κτίςης τι ἐχτίςῆς 93. τις κλιςῆς 216. τις χληγῆς 242. κτίςης] 

ἴῃ ἴοσο εγαίο σεγη ΠΟΥ ἴγεβ Πἴετϑθ, νἱΖ. ἵν |4ρα τῆς (ας νἱάἀείυΣ) 120. 
κτιςις 242. ἔα.) α Χ, 19, 29, ςό, 64; 74; 82, 92, 93, τού, τοϑ; 
110) 120, 121) 1239 124) 144) 2369, 242, 243,24ς. (Οτρ]. ΑἸά, (αν. 

Νῖς, 8[αν. Οἶτορ. Μοίᾳ. Ρίαϊι. δῖαν. Μ58. ἐγςὶ Αππη. :. Αση. Ἐά. 
αλὴν τῷἢἜῬ Θεξ ἡμῶν] τλὴν τῷ Κυρίε ἡμῶν ϑίαν. Οἰτορ. 

ΧΧΧΠΙ. Ὁ ἰσχυρὸς] ο Θεὸς 19, 82, 93. (Οπηρὶ. Ρίαϊε. δῖαν. Μ9. 
Θεος τοϑ. - Θεὸς δἰαν. Οἴἶτορ. ὁ κραταιῶν} αὶ ὁ οΒ. ὁ περι- 
ζωννύων Ῥίϊι. δῖαν. Μ8. ὃ κραταιῶν με δυνάμει] ο περιτιϑεις μοι 
δυναμιν 19) 82, 93» τοϑ. δυνάμει] δυναμιν 111, 121) 24ς. Οοπιρὶ. 
καὶ ἐξετίναξεν] καὶ εϑετο Χ, ΧΙ, 20, 44. (2) ςς», τό, 71, 74, 92, 98, 
τού, 119, 120, 121» 123) 1347) 144.) 1.8, 236, 242, 243, 244, 244, 
246. Ο(οπιρί. ΑἸά. (καῖ. Νῖς. 5]αν. Οἶτορ. Μοίᾳ. Ρίαϊς. 81]αν. Μ5. 
καὶ εζετεινεν 247). Αἰεχ. ἔς, πε καὶ, Αττη. τ. τη. Βά. καὶ ἐξε- 

τίναξεν--ὁδόν μου] και διδας οσιοτήτα ταις οδοις με 19, 82, 93. 108. 

ΧΧΧΙΨΝ. Τιϑεὶς)} ξεριζων 19- ξηριζων 82) 93, 1οϑ8. Ργδπλϊτῖ. Ὁ 
247. τιϑίαι τίη. 1. Αττη, Ἑά. τίϑησι Οεογρ. Ττιϑεὶς---ὡς ἐλά- 

φων] καταρτιζόμενος τὰς τοόδας με Ρίαϊς, ϑίαν. Μ8. τὲς πόδας με 

ὡς ἐλάφων] ὡσοι 
ἐλάφων] ἐλαφε 19, ςς, 82, 

καὶ ἐπὶ ὅς. δὰ βπ. οοπ).] καὶ ἰξων μὲ ἐπι τα 
λ Ρίαις. δίαν. Μ9. 

ὡς ἐλάφων] τοὺς πολέμες εἰς ἐλάφες (ἢς) 24ς. 
ἐλαφον 121. ὡσει ἐλάφων 247. ΑΙά. 

93» 1ᾳ8. ΟΟπ|ρΡ]. ᾿ 

υψῆλα 82, τοϑ. Οοπλρὶ. ἔς, πἰῇ “ἐξ με, 93. 
ἐπὶ τὰ ὕψη] ἐπι τὰ ὑψηλὰ Χ,, 64, 71) 74.» 92,98, τού, 110, 120, 134,. 

144, 148, 236, 242, 247. ΑΙά, (δι. Ν᾿ς. Αγῃ), σ. Αση. Ἑά. ϑ9,υ. 
ἱςῶν με} ἱςάνοι με Αττῃ. 1. Ατηι, Εἀ. Θ οζς." 

ΧΧΧΨ. δΔιϑαάσκων] ο διδασκων Χ, ΧΙ, τό, 64, 82, 93, 1οϑ, ττο, 
121, 1.8, 244, 246. (οπρί. ΑΙά. ὁ ; διδάσκον 24ς. διδάσκει Ατιη. τ. 
Αγ. ΕἘὰά. δΔιϑάσκων---εἰς τοόλεμον] α ΡΪ:. δῖαν. Μϑ8. χεῖρας 
(48} Ῥγα πηι, τας 82, 93, 1οβ. (ομρὶ. καὶ κατάξας] μη κατα- 

ταξας τ44. και ταζας 246,247. καὶ κατάξας ἅτε. δὰ ἔῃ. ςοηι. 
καὶ οὐκ ησϑενησε τοξον βραχιονος βου 19, 8, 1ο8, ἔς, πἰΗ βραχειο- 
νος, 93. καὶ ἐσερέωσεν εἰς τόξον χαλκᾶν τοὺς βραχίονάς μου Ατηη. 1. 
Άτα. Εἀ. καὶ ϑέμενος τόξον χαλκὲν βραχίονά μου ϑῖαν. Οῆτορ. εἰ 
Μοΐᾳ. ἄς, ηἰῇ καὶ ἔϑετο, Ρίαϊε. δῖαν. ΜΒ. χατάξα.ς] καταταξας 

ἡ4.. 645) 715) 74νγ 92) 98, τού, 120, 134. ἐν βραχίονι] εἰς βραχίονα 
119. ἐπι βραχιονας 121. (οιηρὶ. “πὰς, βραχίονας ΑΪοχ. “190: 

ΧΧΧΨΥῚ. ἔδωκας} εδωχε ΧΙ, ὑπερασπισμὸν] Ἴπλον το, 82, 

93, τοβ. Οοπιρὶ. σωτηρίας μου] μου ΧΙ, γ1, 34ς. ϑῖαν. Οἰἴτος. 
εἰ ΡΩΪτ. ϑ|αν. Μϑ. Ργαπηίες. τῆς Οοπιρί. καὶ ἡ ὑπακοὴ] α ἡ τ 8, 
Οοη!ρὶ. ΑΙεχ. καὶ ἡ ὑπακοὴ ὅζο. δά ἤη. ςοη]. ] καὶ ταπεινωσες 

ἐπληϑυνας μοι. καὶ ἡ δεξια σου αντιλαβοιτο ΜΈ. καὶ ἡ ταιδεια σε αν- 

ορϑωσαι μὲ το. καὶ ταπεινώσεις επληϑυναν᾿ μοι. καὶ ἡ ) δέξια σὰ ἄντε- 
λαξετο μδ», καὶ ἡ παιδεία σου ανορϑωσε με 82. ἔς, πἰῆ ἡἡὶ παιδια, 93: 
ῆς, πἰἢ ἀνωρϑωσε, τοϑ. καὶ ἡ παιδία δε ἀνόρϑωσέ με. διδαξει με εἰς 
τέλος ϑίαν. Οἶτοσ. καὶ ἡ δεξιά σε ἀντελάβετό με καὶ ἡ τραιδεία σου 
ἀνόρϑωσε με εἰς τέλος Ῥίαϊς, ϑίλν. Μ8.. ἐπλήϑυνε με] ἐπληϑυνε μοι 
ΧΙ, ςς. ἐπληϑυναι μοι 242. εἐπληϑυνᾶς με 247. 

ΧΧΧΨΊΙ. Εἰς τλατυσμὸν] πλατυνεις Χ, ΧΙ, 29, 44) ζ2, τ, ἜΣ 
721) 74) 92, ο8, τοῦ, 1107) 120, 121) 123) 134) 1ς8, 243, 244) 24ς, 

246. Αἰά. (αἵ. Νὶς. καὶ ἐπλατυνὰς 109. 82, 93, τοϑ, (οπιρὶ. πλα- 

τυνῆς ςς. τπλατυνῶς (ἢ) 144) 242. τόλάτων εἰς ((ς) “16. ἐπλά- 
τυνᾶς ϑἴαν. Οἴἶτον. Μοίᾳ. Ρίαϊς. δῖαν. Μ8. εἰς τὰ διαδήματα) 

λαλεῖς Χ, ΧΙ, 10, 29) 44) ζ2, ςζ, ξό, 64, 71, 74) 85, 92) 93, 98, τού, 

ἼΟΒ, 119, 120, 121) 123) 134) 144η1{ς8, 2106, 242, 243, 244, 24, 246. 

Οοηρὶ. ΑἸά. (δ. Νίο. δῖαν. Οἴἶγορ. Μοίᾳ. Ρέεἶς. 8ῖιλν. Μ8. εἰς 
τὰ δια, μου ὑποκ. μου] ὑποκάτω. τῶν διαθημάτων μου Απτη. τ. Αγπι. 
ἘΔ. ὑποκάτω μΒ) 247). καὶ οὐκ ἐσαλεύϑησαν τὰ σκέλη μου] 
χαι οὐκ ἡσϑενησα εν ταις τριδοις μΕ. ολιγοτήτες ἐζεςησαν με; και οὐχ 
υπεςῆσαν με οἱ υπεναή]ιοι 19, 93. το8. ἢς, πἰῆ ησϑενησαν,82. ἐσα- 
λεύϑησαν] ἐσαλευσαν 44. ἐσαλευϑὴ 123, 236, 242. Οαϊ, ΝΊς. ἠσϑί- 
νησα ΟοπηρΙ. τῶ σχέλη με] ἐν ταῖς τρίξοις με ΟΟὨΡΙ. 

ΧΧΧΨΙΠ. Διώξω] καϊεδραμιον 19, 85, 93, 1ο8., ργεπηϊεῖ. καὶ 
ϑίανυ. Οἶτοσ. ἐχϑρές μου} με Χ, ΧΙ, 29, 44, ς6, 64, 74, οϑ, 
τού, 119, 120, 134» 1447) τς8, 216, 242, 244, 246, 247. (αι. Νῖς. 

Ῥταα πλεῖ. τας 19) 82, 93, 1ο8, 24ς. ΟοπρΙ. καὶ ἀφανιῶ) καὶ αφα- 

νισὼ ΧΙ. ΑἸοχ. καὶ ηφανησα 19, 93. Χαὶ ἡφανισα 82. καὶ ηφᾶνι- 

σαν τοΒβ. καὶ οὐκ ἀναςρέψω] καὶ οὐκ αἀποςρεψω Χ, 29, 44, ςό, 64, 

71). 74, 92) 98, τού, 119, 120, 123») 134) 144) 158, 216, 242, 243, 
344) 246. (οτηρὶ. ΑἸά. (αἵ. Νὶς. οὐκ ἀπερρεψα 19, 82, 93» τοϑ. 
ἕως ἅν} λᾶν Χ, ΧΙ, 29, 44.) ς5, 565 71, 74) 92, τού, το, 120, 1219 Πὶ 
123, 134.) 144, 236, 242, 245; 246, 24). ΑΙεχ. (χί. Νίς. δ᾽αν. Οἴτορ. 

εἰ ΡίΔΙς. θῖν. Μ5. εως ὥ ἐξελιπον το, 82, 93,» 1το8. ἕως ξ Οοπιρῖ. 
Οὐεοῦρ. συντελέσω] καὶ συντελέσω το, 82, 93» 108. εἐκλειψω τ ς8. 
συντελέσω αὐτές] συντελεσϑήσονται ϑῖΑν. Οἴτορ. Ρίαϊ:. δῖαν. ΜΞ. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ ϑλάσω] εἐϑλασα 82, 93, το8. α καὶ 120. Οοιρΐ, 

Αγ. 1. Ασγη. ΕΔ. δ[αν. Οἴτορ. Ρίϑϊε. 81αν. Μ5. ργαπηῖ. καὶ τελέ- 
σω αὐτὰς ΑΙεχ. Καὶ ϑλάσω αὐτὰς] κα 24). καὶ οὐκ] καὶ μὴ 
ΑΙ4, καὶ οὐκ ἀναςήσονται] καὶ οὐ μη ἀναφωσιν Χ, ΧΙ, 20, 44, τό; 

7 » [4 Ν ᾿ὩΝ ε ἈΝ ΝᾺ, ς΄ 

Καὶ ϑλάσω αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀναςήσονται, χαὶ πεσενται ὑπὸ τοὺς πόδας μου. 39. 

ας 
Ϊ 



ΒΑΣΞΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. ΧΧΠ. 

40. 41. Καὶ ἐνισχύσεις με δυνάμει, εἰς πόλεμον, χάμψεις τὲς ἐπιςανομένους μοι ὑποχάτω μδ. 

ἐχϑρς μου ἔδωχάς μοι γῶτον, τὲς μισοῦντάς με, χαὶ ἐϑθανάτωσας αὐτός. 

ἔςι βοηθὸς, πρὸς Κύριον, χαὶ οὐχ ἐπήχεσεν αὐτῶν. 

45: 

“ 

42 

43 
44.. 
46. 

47: 

48. 

49 

᾿ϑησαν μοι το, 82, 93») 108. Οοπηρὶ. 

ἐξόδων ἐλέπ]υνα αὐτός. 

Καὶ τὰς 

Βοήσονται, χαὶ οὐχ 

ὙἹἱοὶ 

Ζῆη Κύριος, καὶ εὐλογη- 

᾿Ισχυρὸς Κύριος ὁ δὲ- 
Ν 3 ’ 2 δ ,’᾽ ε ΄ : , 3 δ᾿ ρ Ν 3 φ᾿ 

δὲς ἐχδιχήσεις ἐμοὶ, «παιδεύων λαὰς ὑποκάτω μου, Καὶ ἐξάγων με ἐξ ἐχϑρῶν μου" χαὶ ἐχ τῶν 

1 745 82, 95, 93, 98, τού, 108, 110, 121) 123, 134) τ44,158,236, 
29), 243, 244, 24ς, 246. Οοπιρῖ. (αἴ. Νίς. καὶ οὐ ϑυνήσονται ἄνα- 

ΒΩ Ῥίαῖτ. ϑῖδλν. Μ8. ἀναρήσονται] ἀναξωσι το. καὶ τεσῶν- 

ται) καὶ τοι ἐσχατοι τοό. καὶ σέσεντε 242. κα καὶ ΑΥπι. 1. Αζη). 

Ἑὰ. Ῥίαϊι. δῖδν. Μ5. 

ΧΙ,. Καὶ ἐνισχύσεις με ΝΥ με τῷ, 82,. 03; "ΕΣ δϊαν. 

Οἶτορ. εἰ Ῥίηϊς, ϑ8αν. Μ8. ἄς, ργβιλῃο καὶ, Οοπηρ. ἐνισχύσεις 
με] ἐνισχυσεῖς μοι 247. ϑυνάμει] ϑυναμιν καὶ αγίαλλιασιν το, 82, 
935 1ο8. δυναμιν 29, 242. Οοπιρ. εἰς τούλεμον] τε πολεμεῖν αὖ- 
τοῖς 19. 1ο8. τοὺ πολεμειν 82. (οπιρὶ. τοὺ πολεμέειν αὐτοὺς 93. 
κάμψεις] και συνετριψας 19, 82) τοβ. ἤς, ἢπε καὶ, 93. ργπηϊῖ. 
καὶ Οομηρί. Απῃ. 1. Ατπ). Εὰ, καὶ ἔκαμψας ϑ81ν. Οἴἶτογ. ἄς, 
Οταϊο καὶ, Ρίαϊτ. δῖαν. Μ5. τὰς ἐπιςανομένες] τες ἐπανιςανομενᾶς 

11, ΧΙ, γ4, 120, 134) 226. τοὺς ἐπανιςάμομενες (6) 20. 
ψιγαμενους ς.) 246, 247. ΑἸεχ. 
ῬΩΙε. 8ιαν. Μϑ8. 

τὰς ἐπὰ- 
πάντας ἐπανιςαμένους δῖαν. Οἴτορ. 

ἐπιςανομένες μοι} ἐπανιςαμενες ἐπ᾿ ἐμὲ Χ, 44, ς5, 
᾿κό, 64, 71» 82, 92, 98, 1ού, το, 119, 121) 123) 1447) 158, 242, 243, 
244) 243. Οοπρὶ. ΑΙά. (δι. Νίς. δῖαν. Μοίᾳ. τοὺς υπεναντιους καὶ 
ἐπανιςαμενες ἐπ᾿ ἐμε 93. μοι} ἐπ᾿ ἐμὲ ΧΙ, 20, 74, 120, 134, 236. 
Αγηγ. ᾿. Ασὐηλ. Ἑά. 851αν. Οἴἶγορς. ῬΩΙι. δίαν. Μ9. ὑποκάτω μ8] 

Ἃ 82; 93, 247. Οὐπιρί. 
ΧΙ. Καὶ τὲς ἐχϑρές μὲ ἔδωχάς μοι] καὶ οἱ ἄρ! μου παρεδὸ- 

ἐχϑρές μ8} ἐχϑρες μοί ΧῚ, 
242. μᾶ ἔδωκας] α 247. ἔδωκας μοι νῶτον] ἔξρεψας εἰς ὀπίσω 
ἀπ᾿ ἐμξ Ατηι. τ. Ἀπη. ἘΔ, νῶτον] ὑπὸ χειρα 246. εἰς νῶτον 

Γρ. νῶτον, τοὺς μισᾶντας ὅζο. δὰ ἤπ. σοπ).} ανχενας μισαντων 

με κατεπατησᾶ 19, 82, 1ο8. (οπὶρ!. ἔς, πἰῇ κατεπαΐησαν, 93. 
τὰς μεισᾶντας} Ὀγδετλϊ, καὶ 55, 246. Ατη;. 1: Απη. ΕΠ. 8ϊαν. Οἴἶγορ. 
ῬΩϊ:. 51αν. ΜΒ. καὶ ἐϑανάτωσας7 α καὶ ΧΙ, 247. ΟΘεοτρ. καὶ 

εϑανατωσα 29, 121, 1.8. καὶ ἐθανάτωσας αὐτές} ὥλεσας Ατπι. 1. 
Ατηι. ἘΔ, Ῥίϊε:. ϑῖδν. Μϑ8. 

ΧΙ.1. Βοήσονται] ἐκεκραξαν 19. αἀνεξοησαν 82, 93, τοϑ. (οίηρὶ. 
ἐξοήσαγο 5ῖαν. Οἴἶτορ. ΡίαΙ:. ϑιαν. Μ8. καὶ ἐκ ἔς] καὶ εκ ἐγαν 11], 

123. πῃ. 1:. ἅσηι. Ἐά. καὶ εκ ἦν 1, 82, 93, 1ο8. (οπηρὶ. δῖαν. 

Οἴτορ. ΡΩΪε. δῖαν. Μ8. καὶ ὅτις ἔγαι Θεοῖς. Σᾷοηϑὸς] σωζων το. 
᾿βοηϑῶν 64. ΑἸά. ὁ σωζων 82, 93, το8. Οοτηρὶ. Ῥίαϊς, δῖαν. Μ5. ὃς 
βονϑήση Ατπι. σ. Ασ. Εα. σωζόμενος ϑίαν. Οἰἶτγος. πρὸς Κύ- 

ριον} Θεὸς Κυριος 19, 82, 93, το. ΟοπΊρὶ. ργατηΐτ. κρώξεσι φυδίυοτ 
(οαά. ϑεγρῖ!. ἐπήκεσεν} ὑπήκεσεν 1Π1, 247. ἐπαχεσεται 44) 52) 
)4. 92, τού, 120, 134) 144,)242. (Δἴ. Νίς. εἰσηκδσεν 64. ἐπακό- 

σαται (ἢ) 226.Ύ0ιῥ- αὐτῶν] αντοις 82, 93. 1τοϑ. : 

ΧΙΙΠ. Καὶ ἐλέανα αὐτὰς} διασκορπίω αὐτες 19, 82, 93, 108. 

ἐλέανα] λεανῶ Οοπηρ!. ἐλέανεν δῖαν. Οὗἶτορ. ὡς χᾷν γῆς] ὡς χνεν 

ἐπι τοροσωπον ἀνέμῶν 10. ἢς, πῇ ανεμα,. 82. ῆς, πιῇ Χϑν, ιτοϑ. ὡς 

χνᾶν ἀπὸ προσωπὲ ἀνεμιξ 93. ὡς χὲν πρὸ προσώπε ἀνέμιε ῬΙΑΙΙ. δίαν. 

Μϑ5. ΧᾺν] χνεν 11], τό, 74. Οὐπηρὶ. ὡς πηλὸν] ρτατηϊτ. καὶ 

ἍἌπ. 1. Ασηι. Εά. ὕεογρ. δῖαν. Οἰἶζγορ. ππηλὸν] τηλὼν 82, 242. 

Αῆλων (ἢς) 144. ἐξόδων] ἐξ ὁδῶν 11,82. τῶν εξοδὼν 19,93. τὸν 

ἐξ ὁδῶν τοϑ. Οομρὶ. ἐξ ἄδα 247. ὁδῶν ϑϊαν. Οἴἶτορ. Ριίδῖς. δῖαν. Νῖ8. 

ἐλέπ]υνα] λεανω 19, 82, τιοϑ. λαιανὼ ἡ. λεπ]υνῶ Οὐπιρὶ. Ατηῖ. 1. 

Ασηι. Εά. Ρίϊι. ϑίαν. Μ8. ἐλέπῆ. αὖὐτ.} Ἐ φερεωματησὼ αὐτὰς 247. 

ΧΙΙΝ. Καὶ ῥύσῃ] α και 44ς. ῥῦσαι ϑῖαν. Οἶτορ. ῥύσῃ με] ρυ- 

σαι με (βς νεῖ. 49.) ΧΙ. ἐξειλέμαι (ἄς) το. εξειλου: με 85, τοϑ. 

ἐξειλομαι 93- θύσεις μὲ 546. ἔξελξ με ΘΟ οἰ]. ἐξήλω με Ὑπεοάογεῖ. 

Ω. 43. ἴῃ 2 Ἀερ. ῥύσεταί με Ῥίαϊι. ϑιαν. Μ85. ἐκ μάχης] εξ ἀντι- 

λογίων Χ, ΧΙ, 29, 445 52, 6, 74.923) 98, τού, 110, 120, 121; 123» 144) 

416, 242, 243. 244, «46. (οπιρί. (αἴ. Νίς. Ευέεῦ. ΤῬεπιοπῖῖ, Ενδηρ. 

Ρ. 268. εκ μαχαιρας 64. Αἰά. εξ ἀντιλογιᾶς 71, 158, 24.ς. δῖαν. 

Οἴἶτορ. Μοίῃ. Ρίϊ:, ϑιαν. Μ58. ἐξ ἀναντιλογιῶν (Άς) 134. ἰχ 

μάχης. λαῶν] εκ ϑυναςων λαξ 10, 82, 93» 108. 
λας με 436. ἐκ λαξβ Τπεοάοτεῖ. 1. οἷ. λαῶν] λα με Χ, ΧΙ, 29, 

44) 52, 56, γ1) 74) 92) 98) τού, 119) 120) 121) 123) 134» 144,18, 

ἐξ αντολογιῶν (Πς). 

242, 243, 2445)524ς, 246. (αἴ. Νίο. 5αν. λαΐξ Οοπιρί. Ευε. 1. εἶτ, 

φυλάξεις με] ἔθουμαι (Ώ.) 19. ῥγεπιΐει. καὶ ςό, 246. Απῃ. τ. Αγπι. 
Ἑά. φυλαξή με 64. ΑΙά, εϑου με 82, 91, 1ο8. ὙΒοοάοτεί. ἰος. οἷϊ. 

καταςήσεις με Ειήεῦ. 1. οἶς. Ῥίαϊτ, δῖαν. Μ5. ἤς, ρταυο καὶ, 8ἷαν. 

Οἴἶτορ.. εἰς κεφαλὴν) εἰς φως το, 82, 93» 1ο8. ΤΓβεοάοτεῖ, Ἰος, οἷξ, 
λαὸς} καὶ ὁ λαὸς Θεοῖς. οὐκ ἔγνω} ξκ ἐγνων 11, 20, ςύ, 64, 71, 

ο8, 1Ἰοϑ, 1215 1237) 243, 244. (Ομρ]. Αἴεχ. Ενεσ, ὙΠεοάοϊεῖ. ]. εἷς, 
Αστι. 1. Ασπ.. ΕΑ. 8ϊαν. Οἴἶτορ. Μοίᾳ. εἰ Ρίῃ:. ϑίαν. Μ8. ἐδά- 
λευσᾶν μοι] ἐδαλευσεν μοι 171, Χ, ΧΙ, 29.» 445 ςς» 56, 64, 71, 74. 82, 

92,. 93, 98, τοῦ, το, 119, 120, 121) 123») 1347) 144) 236, 243, 244) 

246, 247. Οοπιρί. ΑἸά, (αι. ΝΊς. ὙΓπεοάογεί. ἰος. οἷς. Αγπ). τ. Απππ. 
ἘΔ. Θεοτρ. δῖαν. Οἴτορ. Μοίᾳ. Ρίϊι. ϑ1ν. Μ5. 
εδουλευσαι μοι 242. ἐδέλευσέ σοι Ἐυΐοῦ. 1]. οἷξ. 

ΧΙ,Ψ. Υἱοὶ ἀλλότρ. ἐψεύσ. μοι} ἀποὶβ ἱποϊυάϊε Αὐτὰ. Ἐά, Υἱοὶ 

ἀλλότριοι---ἤκεσαν μ8] εἰς αχοὴν ὠτιου ὑπήκεσε [μοιγ) νιοι ὥλλοτρίοι 

ψευδαντο μοι Χ, 119, 123, 144) 236. (οπλρὶ. Οϊ. ΝΊο. ἄς, πἰᾷ 
Ὁπηχδσεν μου, 20, 56, 64, 71, 74γ 98, τού, 120, 134» 242, 243. ΑΙά. 

Ἑυΐεῦ. ΤΠεοάοτεῖ. ἰος. εἶτ. ἢς, δοίχιις εἰς ἀχοὴν ὠτιε, 44. ὥς, ηἰῆ 

νπήχξεν, 1 ς8. έιςς ἀκοὴν ὠτ! χδσε μου, υἱοι αλλοτριοι ἐψεύσαντο μοι 

ΧΙ. ἅς, πη ἐπῆχεσε, 244. ἧς, ΠΙἢΠ ἠχουσᾶν, 247. εἰς ἀχοὴν ὠτίου 

'μου υπηχδσε μόι. διεψευσαντο μὲ ἄκοαι ὠτιον. ἐματαιωϑησαν μοι το. 
᾿ς, Ἧπε βου εἴ εὐπι͵ ἀκοὴ ῥγῸ τον τν 82. ἔς, ἤπε μου, τοϑ. εἰσ-- 

ακωὴ (ἃς Φ οοττ. εἰδακοὴν) ὠτίου ὑπήχεσέ μοι διεψεύσαντό μὲ ἀκοὴ 
᾿ὠτίε ἐμάταιώϑεισαν᾽ μοι 93: εἰσακοὴν (0) ὠτίου ὑπῆχδσε μου. υἱοι 
αλλοτριοι ᾿ἐἦψευσαντο μοι ἼΣΙ. εἰς ἀκουὴν (Ὁ) ὠτίον ᾿ΉΚΟΤΕΥ ΜΌΝ 

ἵνιοι ἀλλότριοι ἐψευσάντο μοι 245. καὶ εἰς ἀκοὴν ὠτίᾳ ἥκεσέ με υἱοὶ 
᾿ἀλλότριῶν ἑψεύσαντό μοι Αἴ, τ. ᾿ς εἰς ἀκοὴν] ργαπηπε. καὶ Ατπι. 
Ἑὰ. ᾿ εἰς ἀκοὴν ὅς. δὰ ἢπ. σοπ,.] α 92. δῖαν. Οἶτορ. Ρίφε. 8[αν. 
Μ8. ἤκεσᾶν μοι]: ηχόσε μοι 246. ὑπήχεσαν με ΑἸεχ. 
Αττη. Εα.᾿ 

ΧΙΝΙ. Υἱὸ]} ᾿οὀπ͵αηρὶε οὑπὶ ργαοε, ἐματαιωϑησαν μοι τοβ. 
ἀλλότριοι] ἀλλοτρίων ΑτπΊ. 1. ἰποῤῥιφήσονται]) ἐσωσαν με τρ, 82, 
93, 108. αποριφησονται, 121. ἀπορηφησονται 345. ἀποῤῥιφϑήσον- 
ται Οομιρ!. Εὐυὲεῦ. [. οἶς. καὶ σφαλξσιν] ελυτρωϑησαν 19, 82, 93, 
1ο8. ἐκ τῶν συγκλεισμῶν] εκ δεσμὼν το, 82, 93, 1ο8. εκ ἰοηρ- 
τιπ| οἷ {Ὡρεῖ ταίιγαπι 144. ἐκ τῷ συγκλεισμξ Αττη. τ. πῃ. Ἐὰ, ἐκ 
τῶν τρίδων 81αν. Οἰἶτορ. Ῥίαϊς, δῖαν. Μ8. ἐν ταῖς τρίξοις δῖαν. Μοίᾳ. 
συγκλεισμῶν] συνκλισμῶν (ἢ) ς6. συγκλεισμάτων 247. 
Α 82. . 

ΧΙ, ΜΊΙ. εὐλογητὸς] εὐλογεῖτε (Π6) 93. ὁ φύλαξ μου) ο ;λα- 

σας με το, 82, 91, τοϑ. Οοτηρί. α μα 71, 92. ὁ Θεὸς δ5ϊαν. Οἴτορ. 
καὶ ὑψωθήσεται] καὶ ὑψωθήτω Αἰεκ. ὁ Θεὸς δα. δὰ ἔπ. ςοιη.] ὃ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας με ῬΑ. 81λν. Μ5. ὁ Θεός μου] αὶ μου 10, 44, 

ξ6,.82, 93) 1ο8, 242, 245, 246. κα 247. Βιαῦεῖ μου ἴῃ οδαγδέξ, πηὶ- 

ποῖα Αἰεχ. ὃ φύλαξ τῆς σωτηρίας μου) ὁ σωτὴρ μὲ Χ, ΧΙ, τοῦ 29, 
44,, 2, τό, 71) 74, 82, 92, 93,) 98, τού, 108, 119, 120, 121) 123; 
134) 144, 236, 242) 243, 2447) 241, 246. (γῃηρ!. (δῖ. Νῖς. δῖαν. 
Οἶιοσ. ᾿ τῆς σωτηρίας] α τῆς 148. ΑἸεχ. 
ΧΙ. Ἰσχυρὸς] ὑψηλὸς ΑΙεχ. 

δἷαν. Μ85θ. Κύριος] Ἡ ὁ Θεὸς 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. ὁ Θεὸς ϑίαν. 
Οἴτορ. δ διδὰς} ὁ ΧῚ, 49. ὃς ἐδῶκεν το, 84, 93, το. Οομπιρὶ. 

. ὃς ποιεῖ Αὔἴη. 1. Αἴπι. Εὰ. ἐκδικήσεις} ἐκδίκησιν Ατηι. 1. Ατπηι. 

ἜΔ. ϑῖαν. Οἴτορ. Ῥίι. ϑίαν. Νῖ8. 
Ἑά. τοαιδεύων) ῥγδτηϊί. καὶ Χ, ΧΙ, 29, 44, ςζ) 64) 71; 745) 929 
8, τοῦ, 126, 121) 123» 1347) 144, 158, 236, 242, 243, 244, 246. ΑΙά, 

Οἱι. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. Ραϊ:. 8ῖαν. Μ8. καὶ ἐταπείνωσε 19, 825) 93» 
1οβ. ὈΟΠΙΡΙ. καὶ ὁ ταιδευων 24ςζ. ταιδεύες ΑΥπι. τ. Ατπι. Εά. 
καὶ ὑπάξας ϑ8ϊΑν. Οἴτος. λαὶς] αλλξς 24ς. 

ΧΙΠΧ. Καὶ ἐξάγων με] καὶ ἐξάγει μὲ Ατπ,. 1. Ατηι. ἘΔ. 8[δν. 
Οἶτορ. α καὶ Οεογρ. ὁ ῥύςης μου Ῥίαϊς. δίαν. Μϑ. Καὶ ἐξαγὼν 

με ἐξ ἐχϑρῶν μου] μαδεῖ ἴῃ ομαγαέξ. πηΐπογε ΑἸοχ. ἐξάγων] εξα- 

γαγων ΧΙ, 445 74γ 92) 1ού, 120, 123) 134. 144) 236, 242. Αἰά, (αἴ, 

ἐδουλευσεν με ι ς8. 

Ν ’ 
ἨΧΒσε μ8 

αὐτῶν] 

ἸΙσχυρὸς Κύριος] ,α Ρ(Ϊ. 

Καὶ ἐλέανα αὐτοὺς ὡς χϑν γῆς, ὡς πηλὸν᾽ 

Καὶ ῥύσῃ με ἐκ μάχης λαῶν, φυλάξεις με εἰς χεφαλὴν ἐσνῶγ' λαὸς ὃν 

οὐκ ἔγνω ἐδάλευσάν μοι. ὙἹοὶ. ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι, εἰς ἀκοὴν ὠτίου ἤχκεσάν μου. 

ἀλλότριοι ἀποῤῥιφήσονται, χαὶ σφαλᾶσιν ἐκ τῶν συγκλεισμὼν αὐτῶν. 

τὸς ὁ φύλαξ μδ, καὶ ὑψωθήσεται ὁ Θεός μα ὁ φύλαξ τῆς σωτηρίας μ8. 

ἐμοὶ] μοι τς8. κα Αγηλ. 1. ΑὙπ,., 

- 

«-« 5 “"..,. 

τ  .. αὐ κα 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

ἐπεγειρομένων μοι ὑψώσεις με, ἐξ ἀνδρὸς ἀδιχημάτων ῥύσῃ με. Διᾶὰ τᾶτο ἐξομολογήσομαί 
ΚῈ Φ. ΧΧΙΠ, 

σοι 50, 

΄ ρ ν 9 δ,» ΄ ἰοι ΄ ἯΝ ᾽΄ 7 “5. τδὰ 

Κύριε ἐν τοῖς ἔϑνεσι, χαὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ψαλω. Μεγαλύνων τὰς σωτηρίας βασιλέως αὐτῇ, ςι, 
[2] [ων 39 “ ",, φρο ΄ 9 ΛῬὸ ὦ 4 νῸὸ 

χαὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριςῷ αὐτῷ τῷ Δαυὶδ, χαὶ τῷ σπέρματι αὐτϑ εὡς αἰωνος. 

ΚΑΙ ὅτοι οἱ λόγοι Δαυὶδ οἱ ἔσχατοι" πιςὸς Δαυὶδ υἱὸς ᾿Ιεσσαὶ, χαὶ πσιςὸς ἀνὴρ ὃν ἀνέςησε 

Κύριος ἐπὶ χριςὸν Θεδ ᾿Ιαχὼδ, χαὶ εὐπρεπεῖς ψαλμοὶ Ἰσραήλ. Πνεῦμα Κυρίου ἐλάλησεν ἐν 2. 

ἐμοὶ, καὶ ὃ λόγος αὐτῷ ἐπὶ γλώσσης μου. Λέγει ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, ᾿Εμοὶ ἐλάλησε φύλαξ ἐξ ἸΙισ-- 5. 

ρϑιὴλ παραβολήν" Εἶπον ἐ» ἀνϑρώπῳ, Πὼς χραταιώσητε φύδον χριςϑ, Καὶ ἐν φωτὶ Θεξ πρωΐας ; 4. 

ἀνατείλαι ἥλιος τοπρωϊ, οὐ Κύριος «παρῆλθεν ἐκ φέγγους, χαὶ ὡς ἐξ ὑετϑ χλόης ἀπὸ γῆς. Οὐ 

γὰρ οὕτως ὁ οἶχός μου μετὰ ἰσχυρᾷ, διαϑήχην γὰρ αἰώνιον ἔϑετό μοι ἑτοίμην ἐν “παντὶ χαιρῷ 

«φεφυλαγμένην" ὅτι πᾶσα σωτηρία μου χαὶ πᾶν ϑέλημα, ὅτι οὐ μὴ βλαςήσῃ ὁ “παράνομος. 

Νῖς. εζηγαγε το, 84, 93» 1οϑ, 24ς. Οοπ)ρῖ. ἐξάγων με] ἐξαγὼν 
μου 247. ἐξάγων με ἐξ ἐχϑρῶν με] ἐκ τῶν ἐχϑρων μου εξαγων με 
246. ἐξ ἐχϑρῶν μ5] εξ οργης ἐχϑρων μα 19. ἔς, ἔπε με, 82, 93, 
τοϑ. μὲ Οὐρὶ. καὶ ἐκ τῶν ἐπεγειρομένων μοι] καὶ ἐκ τε τοπε 
μου 19, 84, 93, 1038. ἐπεγειρομένων μοι] ἐπιγειρομενων (Ης) ἐπ᾿ ἐμε 
Χ. εγειρομένων ἐπ᾿ ἐμὲ 44. ἐπανιςαμένων μοι ΑΙεχ. μοι] ἐπ᾿ ἐμὲ 
ΧΙ, 29, ςό, γ1, 74) 92, 98, τού, 119, 120, 121») 123) 134) 1447 58, 

“36, 242, 243, 244) 24ς. (οπιρὶ. Αἰά. (αἴ. Νῖς. Απη. 1. Ασηι. Ἑαὰ. 

διαν. Οἴπτορ. Μοίᾳ. Ρίαϊ:. ϑῖαν. Μ58. κν 24). ὑψώσεις με] υψωσε με 
19. ἀνύψωσε με 82, 93» 108. ἐξ ἀνδρὸς ὅζο. δῇ ἤπ. οοπη.] α ῬΙΩΪς, 
ϑ8ιαν. Μ58. ἐξ ἀνδρὸς ἀδικημάτων] εξ ανδρων ἄσεξων 19, 82, 93) 108. 
Οὐοπηρὶ. εἶ ανδρων αδικιματων24ς. καὶ ἐπ᾿ ἀνδρὸς ἀδίκα δἰαν. Οἶτορ. 
ὥς, ἴπε καὶ, 8ῖαν. Μοίᾳ. ἀνδρὸς} ἀνδρων 64, 242. ΑἸά. ῥύσῃ 
με] ρυσαι με Χ, 24ς. διετηρήσε μὲ το) το8, διετηρησας με 82) 93. 
ῥύσητε τ44. ρυσεις με 246. 

1,. ἐξομολογήσομαι] ἐξομολογησόμεϑα Ρίαϊ!, ϑίΑν. Μ8.(. ΚΕύ- 
θιε} 236. Κύριε ἐν τοῖς ἔϑγεσ!) εν εϑνεσι Κυριε 44) 74. 86, 98, 
93; 1οό, 1οϑ, 120, 123» 1349 144, 242. (οπιρί. ΑἸά. (αι. Νίο. ἔν 
τοῖς ἔϑνεσ!] κα τοῖς Χ, ΧΙ, 64, 715) 98, 1τ0, 121.) 1ς8, 236, 243, 24ς. 
ἐν εϑνεσι Κυριε ΑἸ4, ἐν μέσῳ τῶν ἐϑνῶν Αἴτῃ, τ. Αγ. Ἐά. καὶ ἐν 
'τῷ ὀνόματί σε} καὶ τὸ ὀνομα Κυριου 19, 1ο8. ἔς, ἅπε το, 82, 93- 
ἐν τῷ] αὶ ἐν 44) τού, 120, 123, 134), 1445) 1ς8, 242, 247. Οοπιρί. ΑἸά, 
Ὅς. Νῖο. ἡ τῷ 92. ψαλῶ] μνησϑησομαι 19, 82, 93» 1ο8. Ψαλ- 
λω 242. 

1 Μεγαλύνων] μεγαλύνει Αγπι. Σ. Αγηι. Εὰ, θοῦ. τὰς 

σωτηρίας] α τας 1], ςό, 64, 98, 119.) 243. 24ς) 247. Αἰεχ. τὴν σω- 
'τηριᾶν το, 82, 93, ἴοϑ. Αγπ,. 1. Ἄσπι. Εά. σεοσρ. δίαν. Οἴἶἴγορ. Μοί. 
ῬΙ:. 5δ1Δν. Μ8. βασιλέως} τα βασιλεως Χ, ΧΙ, 29» 44, ςό, 64, 
71, 74) 82, 92, 93, τού, ᾿Ιοϑ, 1205 1219) 134) 1449 1ς8, 226, 242, 

844. Οοιηρὶ. ΑἸά. Οδι. Νίς. αὐτῷ 191. 44. Απη. 1. Ἄτην. Εά. 
Ὅτεοτρ. δίαν. Οἴγορ. Ῥίαϊε. δῖαν. ΜΒ. αὐτῇ τ. εἰ 25.] αὐτῷ ΑΙεχ. 
καὶ τοοιῶν] καὶ ποιεῖ Αττη. 1. Ατὐτη. Εά, ποοιεῖν Οδοτς. κα καὶ ΡΩΙΕ. 
'81αν. Μ8. εἰ φαὶ γαεῖς Β10]. Βοῃεπι. Μεϊδηιτίοῃ. καὶ τοοιῶν---χριςῷ 

αὐτῷ} αὶ ΟαπῈ ἱπίεττηθά. τοῦ. δἰ μαείσας παῤ Ἔτι οον απ παδῖο μο ΒΙΡΪ. 

Βοἢεπ. ϑιγαςκίδῃ. ἔλεος] ἐλεον 19. τῷ χριξῷ--- Δαυὶδ] εμπι 
᾿Ῥαυϊάς κπδο 1πὸο Βι1Ό]. Βοδοιη. Μεἰδηιγςἢ. χριςῷ] χρῆξω 93. 

τῷ Δαυὶδ] -Ἐ εἰς γενεῶν 82, 937. 108. ᾿ 

1. οἷ λόγοι Δαυὶδ οἱ ἔσχατοι] οἱ ἐσχατοι λογοι Δαυιδ 44. οἱ 
σχᾶτοι Δανιδ τοῦ. Δαυὶδ, 1" ρτγαιηἶτῖ. τοῦ γ4. ἄντα τς, 
Δαυὶδ οἱ ἔσχατοι] οἱ ἐσχατοι Δαυιδ το. υἱὸς Ἰεσσαὶ] ργαπιῖε. ὃ 

1:8. καὶ σιςὸς] α' καὶ 19» 93» 1ο8. ΤὨεοδοτεῖ. Ω. 43. ἰῆ 2 Κερ. 

ἄνϑρ] ο ἀνὴρ 123. Αἰεχ. ὃν ἀνέρησε] ἣν (0) ἀνερησεν 19. ος ἀνε- 

φησεν 242. Κύριος} ο Κυριος Χ, 44) 74. τού, 119, 128, 134) 144, 
236, 2452. (αι. Νίς. οΘεος 82, 93. (πρὶ. α δίαν. Οἷἶγου. Κύ- 

ιος---Ἰαχὼ 6} ο Θεὸς χριςὸς ο Θεὸς ΙΪακωξ το. ἔο, πἰῇ Χριξον, τοϑ. 

Ποοάογεῖ. 1]. οἱ. ἐπὶ Χριςὸν] α ἔπι 82. (πρὶ. χρηςον 93. ἐπὶ 

᾿ χριφὸν Θεξ Ἰακὼδ] χρισος Θεος Ιακωξ πιαγρ. Χ, εἰς κεχρισμένον ἐπὶ 
Ἰακὼξ Απτι. 1. Ατπι. Ἐά. χριρὸν ἀπὸ Θεὰ Ἰακὼδ δίαν. Οἴτορ. εἰς 
ριρὺν Θεὸν Ἰακὼξ ϑίαν. Μοῷ. Θε3] Θεὸς 82, 93. λ 242. ρῥζϑε- 

τη πε, Ἰζυρίου ἰηῖος προς Αἴεχ. καὶ εὐπρεπεῖς ἄζς. «αἀ δη. οοτ.) και 

ὡραιος οψαλμος τα Ἰσραηλ τὸ, 82,93, τοΒ. Οοηρὶ. Ὑεοάοκει, 1, εἶς, 
καὶ εὐπρεπὴς ψαλλίτης ᾿Ισραήλ 8[αν. Οἴτορ. 

11. Πνεῦμα} ρῥτγαπιῖττ. καὶ 64. ΑἸά. ὥεοῦρ. 8ξεν. Κυρίου] 

κα Αἴμδη. ἢ. 6. ἐν ἐμοὶ] ἐπ᾽ (οοττ. εν τῇ. τες.) ἐμοὶ 242. κα ἐν 
Ὁϊάγπι. ἀς Ἔπη, Ἰΐδ. 11. σαρ. το, λά ἅπ. καὶ ὁ λόγος 9 93, 1οϑ. 
(:οπιρὶ, 

, 144, 242. 

ἐν Θεῳ φωτι 11. Αἰεχ. εν Θεξ φωτι ςς. αὶ Ασῆι. Εὰ. 

243, 24ς, 246. Αἰά. ΑἸεχ. (αἱ. Νίςο. 

γῆς δῖαν. Οἴἶτος. 

11. Λέγει] εἶπεν το, 82,) τιοϑ. (ὐοπηρὶ. ὙΤΒοοάοτεῖ. 1. οἶϊ, λάλει 
29.ς. ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ] ο Θεὸς Ἰαχωδ 19, 82, 93, τοϑ. Τ᾿ πεοάοτεῖ. 1, 
«ἷ, Ἰσραὴλ, Ἐμοὶ ἐλάλησε] Ισραηλ ἐμοι, ἐλαλήσε Χ, 98, 134) 

144. Ἐμοὶ] εν ἐμοι το, 82, 93, τοϑ, 246, 247). Τεοάοτεῖ. Ἰ, οἷ, 

μετ᾽ ἐμξ δὴ Απη. τ. Απη. Ἐὰά. ἐἔλαλησε] λαλησαι το, 82, 93, 1οϑ. 
Ὑπεούοτεῖ. ἱ. οἷ, φύλαξ] τλαςης τ0, 82, 93, τοβ. Οοπιρ. ἐξ 

Ἰσρ.] εξ Χ, ΧΙ, το, 29, 44» 5.5» ςό, 64, 74) 82, 95, 93, 98, 1οϑ, 110, 
120, 121) 123») 134) 158, 243» 244) 24, 246. (πρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. 

Νῖς. Ατπλ. τ. Απη. Εά, δῖαν. Μοίᾳ.Ό παραξολήν το. δά ἔιι, οοπι. 
ἄρξον ἐν ἀανϑρωποις δικαιοις ἀρχαι φοδω Θεξ τ9. ἔς, πἢ δικαίως, τοβ. 
αρξον ἐν ανῶρωποις δικαίως, αρχε φοξῳ Θες 82, 93. ἄρχων ἐν ἀνϑρώ- 
ποις δίκαιος, ἀρχὸς φόδῳ Θὲξ Οομηρί. τσαραξολήν' Εἶπον ἐν ἀν- 
ϑρώπῳ] τοαραξολὴν εἰπὸν ἐν ανϑρωπω (ῇς, ςοη)υπίπ) Χ. Εἶπον] 

εἶπων 242. ἐν ἀνθρώπῳ] εν ανϑρωποις 64. Αἰά. 8514«ν. Πώὼῶ;]} 
. 24). Πὼς κραϊαιώσητε) τίς ἐςιν ὃς κρα]αιώσει τι. τ. Αστῃ. Ἐά. 
κραταιώσητε] χραταιωσατε 11], 247. κραταίωσεται ς2, 74 98, τού, 
120, 1347236,243. κπραταιωώσετε 92,123. (ἰαἵ. 'ΝΝίς. κραταιωσηται 

Χρις Ὁ] Κυριε 1Π. Θες Χ, ΧΙ, 29, 44) ς2, ς 5, ς6, 6ς, 

γ1,), 74) 92, 98, τού 119, 121) 134) 144.) 158, 236, 242, 243» 244) 
24ς, 546. ΑἸά. ΑΙεχ. (αἴ. Νίς. δίαν. ῥγαπηῖιζ. τοῦ 247. Κυρία καὶ 
ΘεΣ Ατγη. ΕἘά. ΕῚ 

ΤΥ. Καὶ "ν] ὅτι ἐν δῖαν. Οἴτορ. Καὶ ἐν---πορωΐας] ὡς φὼς τὸ 
τρώϊνον 109. 82, 93, 1τοϑ. ἔς, ργαιο καὶ, Οοτηρὶ. ἐν φωτὶ ΘεΣ] 

ι ὄνατ.} και ἀνα- 
τέλει Χ, ΧΙ, το, 82, τοϑ, 121. ργιηῖῖ, χαὶ 29, 445) 64) 721, 74γ92, 98, 

τού, 119, 120, 123, 144..2306, 242,243, 244,.24ς, 246. ΑἸά, (αι. ΝΊς. 

καὶ ἀνατελὴ (ἢς) 93. καὶ ἀνετεῖλαι (ἢς) 134. ἀνατελες 158. Οοπιρί. 
ἀνετειλεν 247). καὶ ἀνέτειλεν ϑίαν, ἥλιος] ΡΥΘΠηῖ. ο Χ, 29, 44, τό, 

ὅό4, γ4) 92, 98, τού, 1109 120, 121) 123) 1347) 144» 1ς8, 236, 242, 

τοπρω!} τῶ ὥρωι 20) 44) 
82, 1.8, 242, 24ς. οὐ Κύριος] . Κύριος ςς, 64, τς8, 447. ΑΙά. 
ΑἸἰεχ. δῖαν. Μοίᾳ. οὐ Κύριος παρῆλθεν] οὐ σκοτασει Χ, 71. καὶ 
ἃ σκοτασει ΧΙ, το, ςό, 82, 93. 108, 119) 121,1 ς8, 24.ς. 246. Οοπιρί. 
και συσκοτωώσει 29. Χχᾶϊ εκ ἐσχοτασεν 44) ζ22 745 106, 120, 123) 134) 
144, 416, 42. (αἱ. ΝΙς. Ατπη. 1. πη. Ἐά. χαὶι οὐχ ἐπεσχοτῶσεν 
92. και συσκοτάσει 98,243, 244. καὶ σκοτάσει ϑῖλν. Οἴἶτορ. ἐκ 
φέγγες] ἀπὸ φεγῖες τ9, 82, 93» 1ο8. ΟΟμρΡὶ. εκ τοὺ φεγίες 64. ΑἸά. 

καὶ ὡς] καὶ ἑως 98, 243. καὶ ὡς ἄς. δὰ ἤη. οοῃη.} ὡς νετὸς ὡς βο- 
τανὴ ἐκ γῆς 19, 82. ἔς, ηἰῇ βοτανι, 91. ὡς νετος ὡς βοτανὴ τῆς γῆς 
1ο8, καὶ ἐξ ὑετξ ὡς βοτάνη ἐκ γῆς Οοπιρ!. ὡς ἐξ ὄὅρες χλόης ἀπὸ 

ἐξ ὑετὰ} εξ ναιτε 242. κεξ 24ς. ἀπὸ γῆς} 
απὸ τῆς γῆς 246. 

ν. Οὐ γὰρ ὅτως] στι οὐχ τὼς το, 82, 93» τοΒ. Οοπ)ρί. «τος 
446. ὅτι ἐκ ἐρὶν ὅτως Ατῃ. τ. ἢς, ἰῇ ὅτος, Αγ. ΕἘά. ἅτως] τος 
1, 44,64, 123, 236, 247. (αἵ. Νίς. μετὰ ἰσχυρδ] μετα Θεξ 19, 
82, 93) 1ο8. Οὐοπιρί. μετὰ ἐσαυρου 44ς. 

ἰσχύος ϑῖαν. Οἷἶτοςσ. διαϑήκην γὰρ] οτι διαϑηκην 10, 82, 93, 108. 
(οπιρὶ. α γὰρ 44» 74» 92) τού, 120, 134. 236. Ατπ). 1. Ατγηι. ΕΑ, 
ἔϑετό μοι] διεϑετο μοι ΧΙ. «19. ἔϑετό μοι ἑτοίμην] ἑτοίμην ἔϑετό 
μοι ΑἸεχ, ἑτοίμην] ετὶ μὴν 44. ῥταιηῖ, σῶσαι μὲ Οομηρὶ. ἑτοί- 

μιην---σιφυλαγμένην] σωσα! μὲ εὡς ὡδὲ ἐν τσασι, και φυλαζει αντον 
1. ἔς, πἰῆ αὐτὴν, 82, τοϑ8. σωσαι με ὡς ὧδὲ ἐν ταᾶσι καὶ φυλαξει 
αὐην 93. ἐν ταντὶ καιρῷ] εν καιρῳ ὥαντι 226. πειφυλαγ.] φυ- 
λατῆοιν Ατηγ. 1. στο. Ἐὰ. ὅτι] πὶ 121. ὅτι σᾶσα--ϑέλημα) 
ρτι πανΐα τον αὐιϑετον μοι α ϑελησει 19,82,93,108. ὅτι πᾶσ. σωτηρ. 
μο0} πῶσα σωτηρία Οεοτρ. ϑέλημα] -“ εν Κυρίῳ Χ, 7ιγ ατρ, 121, 
183) 158, 24ς. Οοτηρί. ΑΙ4. δίλν, Μρίᾳ. ϑέλημα μὲ ἐν Κνριω 20, τύ; 

Ἔ Θεὰ Αγαι, Ἐά. μετ, 

ΚΕΦ, 

ΧΧΠΙ. 

Ι. 

τ: 



ΒΑΣΙΛΔΕΙΩΝ Β. 
κεφ. ΧΧΠΙ. 

“Ὥσπεβ ἄχανσα ἐξωσμένη πάντες ὅτοι, ὅτι οὐ χείρὶ ̓ληφϑήσονται, Καὶ ἀνὴρ ἃ χοπιάσει ἐν αὖ- 

τοῖς" χαὶ πλῆρες, σιδήρα, χαὶ ξύλον δόρατος, χαὶ ἐν πὸρὶ χἀύδεϊ, χαὶ χαυϑήσονται αἰσχύνην αὐ- 

τῶν. Ταῦτα τὰ ἐγυματα τῶν δυνατῶν Δαυίδ" ᾿ϊεξυσϑὲ " Χαναναῖος ἄρχων τοῦ τρίτου ἐςίν" 
᾿Αδινὼν ὁ ᾿Ασωναῖος, ὅτος ἐσπάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτῷ ἐπὶ ὀχταχοσίους ςρατιώτας εἰσάπαξ. 

Καὶ μετ' αὐτὸν Ἐλεανᾶν υἱὸς πατραδέλφε αὐτϑ' υἱὸς Διεδὲ τὸ Ἔν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς μετὰ Δαυΐδ' 

6. 7. 

8. 

9. 

3 

10. 

χαὶ ἐν τῷ ὀνειδίσαι αὐϊτὸν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις, συνήχϑησαν ἐ ἐχεῖ᾿ εἰς “Οὔλεμον, χαὶ ἀνέξησεν ἀνὴρ᾽ 
͵΄ 5 ἈΝ » “2 “ 7 3 ὍΝ δρν Γ ἈΝ χ.. Ὧν ἃ... ε “ 5. " “ 

Ισραηλ" Αὐτὸς ἀγέξη χαὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις, ἕὼς οὗ ἐχοτίχδεν ἡ χεὶρ αὐτὰ, χαὶ 

προσεκολλήϑη ἡ χεὶρ αὐτῷ πρὸς τὴν μάχαιραν" χαὶ ἐποίησε Κύριος “σωτηρίαν μεγάλην ἐν τῇ 

64, 98, 543, 344..346. φυλαγμῶ εν Κυριῳ 44) 45, 74,92, τού, 120, 
134) 144, 236, 242. (δῖ. ΝΙς. ϑέλημα μου 247). “Ἔ Κύριος. Αὔῆηι. 1. 
ϑέλημά μου εἰς Κύριον ἀυο Οοἀά. ϑεγρὶϊ. ϑέλημα μου μετὰ Κυρίου 
τε5 (οὐά. βγεῖ. ϑέλημά μὰ Κύριος ἅττα. ἙἘά. -Ἑ περὶ Κυρίου 
δίαν. Οἴτορ. ὅτι οὐ μὴ βλαςήσῃ] ὅτι καὶ μοὶ βλαςήρη ΑΙά. ὅτι 

οὐ μὴ βλαςήση--ἄκανϑα ἴπ οσοηι. {64.] οτι τσαντὲς οἱ ανατελλοντες 

ὡσπερ ἀκανϑὰ το, τοϑ. ἔς, πἰῆ ἐξανατελλοντες πε ἁιῖῖο. 82, 93. 
βλαςήσῃ] βαςασῃ ΠΙ. βλαςησεςι 121, 242. ὁ παράνομος] α Απη. 
Ἑά. 
Ι. Ωσπερ--πάντες ὅτοι] ἃ ἄνομιρι ὥσπερ ὥκανϑα ἐξωσμένοι εἰσί. 

σαντες ὅτοι Ατηι. Εα. 2εεοφίογες ἀμήεσι ογμλος φυο ϊοπίεγ φμα “ρίπα 

Β:0]. Βομειη. Μεϊδησησῃ!. φγισυσείραίογες απο φμαβ “ῥίπα ευείϊεπ- 

ἐμ ππίφοβ Νϊσ. ἐξωσμένη) εζωσμενοι ξ2, τό, τού, 144. ϑίαν. 
Οἴἶτορ. εξωσονται 242. εφωσμενοι 247. ἐξωσμίένη τοάντες ὅτοι] 
κῶν οἱ λοίποι ὡς ἀπομυγμῶ λυχνε ταῦες 199 93. τ, οὐπὶ ϑεες ῥγὸ 
σαντες, 82. ἔς, ηἰῆ λυχνοὸν, τοϑ. τ΄ὸάντες ὅτοι] τταντὰ αντοι 44. 

. 242. πάντες αὐτοῦ 247. ῥτατηϊετ. καὶ ϑίαν. Οἴἶγοζ.  ὅτοι] αυ- 

τοι Χ, ΧΙ, ςό, 71) 74) 92, 98, 1ϑ0, 110, 123, 134, 144) τς8, 236, 
343- Οοπιρί. ΑΙεχ. (αῖ. Νῖα. ὅτι οὐ χερὶ ληφϑήσονται] α 242. 
ὅτι καὶ χεὶρ Ἰλημ (Π0) φοδηϑήσονται, 24ς. ὅτι οὐ 1 χειρὶ] διοτι εκ ἐν 
χειρὶ 10, 82, 93, 108, ΡρτρΠλ τ. καὶ ΟοὨ)Ϊ. χερὶ} χερσὶ ϑίαν. 

ληφϑήσονται} ληψυνται 19, 93. 108. ληφθήσεται 44. ,όψονται 82. 

ΨΙ1. Καὶ. ἐνὴρ---ἐν αὐτοῖς} μήτε ἀνὴρ, οταϊο κοπιάσεις ἐν αὐτοῖς, 

δῖαν. Οὗτορ.0 ου κοπιάσει] ἐκλείψει το, 1τοβ. ἰχϑλίψ (ας) 82. 
ἐχϑληψει 93. ὃς κοπιάσει (οπΊρ!. κοπάσει ΑἸεχ. ὰ οὐ Απτη. τὶ 
Ασα. Εα. ἐν αὐτοῖς} α εν 82, επ᾿ αὐτὲς 247. καὶ τλῆρες-τὶ 

δόρατος] εαν μὴ σιδηρος καὶ ξυλα διακοψει αὐτες 19, τοβ. ἔς, ἠἰῇ 

διακοψη, 93. εαν μὴ καὶ ξυλα διακοψη αντες 82. καὶ παλῆρες} 

και ὥλησος 64. ΑΙά. ϑ8[δν. καὶ πληρεις τι. πληρῆς 24ς. (οιὨρὶ. 
καὶ ξύλον] καὶ ξύλων ΟΟπΙΡΙ. ξύλων δόρατος] ζύλον ἀπὸ δόρατος 
ϑῖαν. Οἴτοσ. ϑοράτινον 5|ν. Μοίᾳ. δόρατος---καύσει} δρακοντας 

ἐν πυρι καυσει 247. καὶ ἐν πυρὶ] α καὶ :ς8. Αση. 1. Απη. Εά. 

δῖαν. Οἰἶΐζορ. 
καϊακαομενοι κατακασϑησονται ἐν τὴ αἰσχυνὴ αὐΐων το. καὶ παντες 
ἐν πυρι κατακαιομενοι καϊακαυϑησονται ἐν τῇ αἰσχυνῇ αὐων 82, 93; 

τοϑ. καύσει] καυση 242. καὶ καυϑέσονϊαι] χαι ϑησονται ΤΠ. 

καὶ καυχήσονται 71, 242, 245. καὶ καυϑήσεται 247. ΑἸεχ. λ καὶ 

Οοπιρ. αἰσχύνην] ρταπετε, εἰς Χ, 29, 44, (ς 5. ἔχργα δὺ 8]. πι.) 
ξό, 71, 74,92, 98, τού, 119) 120, 1239) 134 144. 148, 236,243,245) 

246. (οὶ. Αἰά. (δι. Νίς. εν αἱσχυνῇ 247. ρον εἴ ἀοῖπτε Ασ. 1- 

Ατηι. Εά. αἰσχύνη Αἷεχ. 
ΨΙΠ. Ταῦτα τὼ ὀνόματα) ΡγατΣ. και 1, ξ 3) ξ6, 244) 246. 

ταυτὰ δὲ τὰ ονομαΐα 247. τῶν ϑυνατῶν} ἀρχῆς τῶν δυναφὼν 10, 

93. 1ο8. αρχιςρατηγων δυναςων 82. τῶν δυνατῶν (πρὶ. Δαυίδ) 

Ῥγδτηϊττ. τα Χ, 29, 44» 74γ98) τού, 110, 120, 121, 134 1445 236. 2429 

244, 24ς, 246, 447. ΑΙά. Αἰεχ. (Αι. ΝΊς.᾿ ἀύῖα τε Δαυιδ ς6ό. Ἰε- 

ξοσϑὲ] Ιεσξααλ 19, 93. 108. Ιεσμααλ 82. Ἰεσδααξ Οοπιρί. Ἰε- 

ξοσϑαὶ Αἰά. ΑΙεκ. Ἰεδεσϑὲ Απη. Εά. Ἰωσαπεὶ Οεόγρ. Ἰεδοσϑεῖ 

ϑίαν. Μοίᾳ. Ἰεδοσϑὲ ὅς. δὰ ἤπ. οοπΊ.] (εάξα: ἱπ εα!λεάγα Μρίεπεϊ- 

γῶδς ἐμεῦ ᾿γές. ἐρίξ φεαβ ἐεπενγίαμς ἰἰρηὶ φερπἰομμς. φιὶ οὐξέπρεπιος ἐπίεγ- 

εὶε ἱριροίε μπο. (ἰὴ τηᾶτΕ. 80 ἱ. πι.)} τοό. ὁ Χαναναῖος] υιος Θεκε- 

μᾶνει 19, 82, 93: τοϑ. ἷοὸς Θεκεμανὶ Οοπηρὶ. ἄρχων] ὁ αρχων ᾿Ζ1;, 

2446. ΑΙά. ἄρχων τὰ τρίτε ἐφ!» πῤωτος τῶν τριῶν το, 108. . πρωτὸς 

τῶν τριῶν τὸς 82, 93. ΟΟΠΡΙΪ. τ τρίτῃ} κα τὰ δᾳς. τῆς τρίτης 

μερίδος Απη. 1. Αγ. Εὰ, ἐρὶν] Ῥεβετηϊιτ, αὐτὸς 247. Ρτευηῖτ, ἰἀδίη 

μοῦ Ὡποὸς ΑἸοχ. ᾿Αϑινὼν] Αὐδειν 111. Αδιανων λ46. Ιαδὴν 227. 

᾿Αδινὼ Οοπαρὶ. ᾿Αδεινὼν ΑΙεχ. ᾿Αδιὼν ἐερίεπι οὐ. δεῦρ. ᾿ἸΑϑι- 

νῶν ὁ ̓ Ασωναῖος] κα 19, 82) 93. »- ̓Αγδινὸν ὁ ̓Αμοναῖος Ατπι. τ. ᾿Αγχι- 

γὼν ὃ ̓ Αμωναῖος Ατη. ἘΔ. καὶ ᾿Αδινοϊνεὸς 5ῖν. Οἰἶτορ. ὁ ̓ Ασὼω- 

γαῖος] ὁ Σωμαιος τις8. ᾿Ασὼν ᾳιδῖιιον (οάά. ϑετγεῖ. τρῖο μῆς 

82,93. Ῥγπητῖ. καὶ δίαν. Οἴἶτορ. ὅτος-- ῥομφαίαν αὐν} εἶτε- 

σπασαντο τὴν ρομφαιαν αὐΐων 246. « οὐπὶ ἰητοπαιοί, ΑΙΕΧ.- ΑΓαλ, τ. 
γο». 11. 

καὶ ἐν πυρὶ ὅτε. δὰ ἢπ. οοῃ,.} καὶ πᾶντες ἐν τῦυρε! 

᾿ Ἰσραηλ' ὥὧρο ὥροσωπε αντα 74. 
85, 93. 1το8. Οομυρὶ. αν. 

αἰϊϊαυέ οτηπεβ. Ασῆι. Εά. ὃέ ἔσχάσατο τὴν ῥομφαίαν αὐτῷ Οοις. 
ὅτος ὅτε. Δἀ ἔῃ. οοπι.} ἐπὶ των φραυματειας εἰς απαξ 247.- 
σατο] διεκοσμμει 19.) 82, 93) 108. 
Οομθρὶ. ἐπεσπάσατο 242. τὴν ῥομφαίαν} τὴν διασκευὴν 10. 82, 
93: ιοβϑ, τὸ δόρυ ϑἷαν. Οἰἶϊτορ. αὐτα] αὐΐων το, 82, τοβ. ἐπὶ 

ὀκτακοσίας τρατιώτας εἰσάπαξ] ἐπὶ ὀχταχόσια πὶ (ῃ0) στραυματίαν 

εἰς ἅπαξ 24ς. ὀκτακοσίες ςρατιώτας] οχτακοσιᾶν ςρατιαν Χ, 44, 
74) τού, 119,9 120, 1212 1345) 144.) 1.8. οχτακχοσιᾶν σραΐειαν ΧΙ, 20, 

243) 244. ἐννεαχοσιες τραυματίας 19. εννακοσιους τραυματίας 82, 
93, 108. ὀκϊασίαν (ἔς) ςρατιοὶν 246. ςρατιώτας] τραυματίας 

64. (οπιρί. ΑΙά. ΑἸεχ. ςρατιᾶν γ1. φραάτειαν 98. λα Ἅτιι. ἱ. 
ΙΧ. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν] καὶ μετ᾽ αὐΐων το. κα 71. καὶ μετὰ τατον 

82, 93.- καὶ μετ᾽ αὐτῇ 342. καὶ μετὰ ταυτα 24ς. Ἐλεανὰν) 
Ἐλεαξαρ ΧΙ, τ9,329, 44. 52) 71» 24) 82, 92,93; 98, τού, τοϑ, 110, 120, 
1219)134η)144γ1ς8,236,2.42,243»244.,24ξς, 247. Οὐ]. ΑἸά. ΑΙεχ. 
(αι. Νίς. ϑ8ϊδν. Μοίᾳ. Ἐλεανὼρ ΑἸά. ᾿Ελιανὰρ Οξογξ. ᾿Ελιάξαρ 
δῖαν. Οἴἶτος: “υἱὸς 15] Ἔ Δεδι ς6. - Δυδὲι 246. υἱὸς τατραδέλφε 

αὐτῷ] α 19, 82, 93. τοΒ. υἱὸς Δεδὶ υἱξ ττατραδέλφου αὐτῷ Οοιιρὶ. 

υἱὸς Δεδὶ] α Χ, ΧΙ, 29, 44) 52, 56, 71, 74) 92) 98, τού, 110, 120, 
121) 134) 144, 1ς8, 216, 242, 243» 245, 246. (οχηρὶ. Α]ά. (αι, Νῖς. 

δῖαν. δΔαδὶ] Δεδὲὶ τατε 11. δδλε το, 93. Σεσει (ςς. ἔς ἱπδα.) 
ΑΙεχὲ Δυδὲι 82. Σωσει 247. ΤΒ ἐν τοῖς τρισὶν] α τ Χ, ΧΙ, τον 
44. 52, τό, 71, 74. 82; 92, 935. 98, τού, τοϑ, 119) 120, 121) 134, 
144; 1ις8, 242, 243, 24-, 246. (οιηρῖ. Αἰά. ΟΑῖ. Νίο. υἱὸς Σωσα- 
ῥαΐε, Απῃ. 1. υἱὸς Σωσαϊῖσυ Αττῃ. Εὰά. τε ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς} 
τοῦ ἐν μέσῳ τῶν τριὼν φρατηγῶν. Ασηι. 1. πη. Ἑά. δυνατοῖς ἢ 

Ἔ τὸς ἦν Χ, ΧΙ, 20, 44) 525 ἢ ς» ξό, 6λ., 71, 74γ) 92, 98, τοῦ, 110, 
120, 121) 123, 134. 144, 168, 210, 242, 243) 244, 24ς. (αἵ. Νῖς. 

5[1λν. τοις δυνατοις τος ἣν 19, 829 93, 1ο8. (οπηρί. -Ἐ δτὸς 246. 

ἀδελφοῖς" ὅτος ἥν ΑἸά, μετὰ Δαυίδ] -" εν Σερραν Χ, ΧΙ, το, 
(ςς. ἴῃ πιᾶῖσ. δὺ δ]. τ.) 64, 82,5 9Ά,.119, 243,)244. -Ἐ ἐν Περραν 

49. Δαυιδ οἰκειος ἐν Σάρραν 44. -Ἐ εν Σαρραν ς2, 74) 92, τού, 120, 
134, 144. 236. (αϊ. Νίς. εν Σερρα ς6. -Ἐεν Σεραν 71, 1ς8. 

- ἐν Σερραμ ιοϑ. ἐν Σειρραν 121. Αἰά. εν Σαραᾶν 242. 

Ἔ ἐν Σαραμ 24ς-. Ἔ ἐν Στερρα 246. ἐν Σιῤῥὰν 5ϑΙαν. καὶ ἐν 
1ῷ}] α καὶ Χ, ΧΙ, 29.» 44» 525 45. δ, 64, 71, 74, 929, 98, τού, 110. 
120) 121) 123, 134» 144) 158, 230, 242, 243, 244, 24ς, 246, 247. 
Οοὐνρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (αὲ. ΝΊς. καὶ ἐν τῷ ὀνειδίσαι αὐτὸν) α 19, 82, 
93) 108. ὀνειδίσαι] ὀνιδεῖσαι (Π6) 24ς. ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις] 
καὶ οἱ αλλοφυλοι 19), 82, 93. 108. καὶ οἱ ἀλλόφυλοι Οοαρὶ. 

συνήχϑησαν] ργαταϊα. καὶ οἱ ἀλλοφυλοι Χ, 29, 44) 529) ς 5, τό, 64, 

71) 74.5.92, 98, τού, 110, 120, 121) 123) 1347 144) ις8, 236, 242, 243, 

244,).24ς. ΑἸά. (αῖ, ΝΙς. ϑἷαν. συνήχϑησαν ἕκεῖ }) ΤΥ. 10, 82, 93, 

τοϑ. Οοπιρὶ. ὃ. συνήχϑησαν Απη. 1. ΑπΏ. Εά. ἀνέξησεν ἀνε- 
ξοῆσεν 11, ΠΙ, 44. 64, 98, 243» 245. 247. ΑἸά. ἀνεδοησαν Χ, 20, 71», 
γἡ) τοῦ, τῷ, 120, 121, 134, 158. ανεδησᾶν ξό, 82, 92, 93, το, 123, 
416, “36. ᾿σοαρὶ. (δῖ. Νίς. α 244. καὶ ἐξῆλθον ϑ[αν. ἀνὴρ 

Ἰσραήλ} Ὡρο. πρόσωπα αὐτε Χ, ΧῚ, 40, 55, ςς, τό, ὅᾳ4, 71, 74, 
95, 98, τοῦ, 119; 120, 1219) 123») 134) 144) 236, 242, 243, 2.44, 24, 

246. ΑΙά. (αι. Νίο. " ἀνὴρ τῦρο τροσωπὲ αὐτὰ 44,1 ς8. ἀσὴρ (ἢ) 
ανδρες Ἰσραὴλ τῦρο τροσωπου αὐτῶν 

οἱ νιον Ισραηλ σρο τροσωπε αὖτε 246. 

Χ. ᾿Αὐτὸς] Ργδεταῖτ. χαὶ Χ, ΧΙ, 44) ἐς, 64) 71, 74, 82, 92) 93; 

3 [ 

ἐσπαᾶ- 
ἐσπᾶτο τοῦ, 126, 121, 134, 144. 

δ, τοῦ, τοϑ, 119, Ἴ20, 121) 134) 144, 158, 436, 242, 243, 244. 
᾿Οὐομρί. ΑἸα. ὅδε. Νῖο. Ασπὶ. σ. ο[αν. καὶ δτος τς. Αὐτὸς ἀν- 

ἔρη] καὶ ανέφη Ξη6. ανέςη] εξζανεςὴ 82, 93, τοϑ.. (Οπιρ. ἐν 

τοῖς ἀχλοφύλοις} τερεῖς καὶ οἱ -αλλοφυλοι συνηχϑησαν, Ἐξ ἸΠΓΟΣΙΊΘΩ͂ΪΔ 

οπιηΐδ, εχ νεγίι Ῥγαςεἀεηῇ, »4. τες αλλοφυλερ' 82,.03) 108. ΟΟμΡΡΙ. 
βὰν. ἕως 5) Α ΠῚ 246. ἐχοπίασεν] ἐ ἐκόπασεν ΑἸδχ." δῚ χεὶρ 

αὐτὰ 1} ἐν μαχαίρᾳ Αττη. τ. Ατπι. Εὐ. καὶ προσεκόλ. ἥ χὲρ 

αὐτῷ} καὶ 44, 82, τού, 247. Ατηι. 1. τη. Ἐὰά. μὡὩροσεκολλήϑη) 

κολληνη 93) 108. 

66, 
πρὸς τὴν μάχαιραν) ἔπι τὴν ρομφαιαν 82, 93» 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

ΚΕΦ, ΧΧΠΠ 
", 3 4 9 9 ὍὉ ΡΣ ΄ ἃς ϑ δ] 5 

ἡμέρᾳ ἐκείνη" καὶ ὁ λαὸς ἐκάϑητο ὀπίσω αὐτξ «τλὴν ἐχδιδύσχειν. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν Σαμαΐα υἱὸς τι. 
Ἷ ᾿ Ν ΄ ε ΄ 3 ΄ . Ν ΩΣ . Ν “’Ψ» . ᾽ 

Ασα δ᾽ Αρεχαῖος" χαὶ συνγήχϑησαν οἱ ἀλλόφυλοι εἰς Θηρία" χαὶ ἦν ἐκεῖ μερὶς τ ἀγρξ “λήρης . 
“ 3 ͵ Ν Ἔ ᾿ » Μ 7 Ν 2 λῴϑ 9 Χά - ΡΦ (δ ", ᾿ 

φαχϑ' χαὶ ὁ λαὸς ἐφυγεν εχ προσωποῦ ἀλλοφύλων. Και εἐςηλωνϑὴ ἐν μέσῳ τῆς μερίδος, χαὶ 12. 
. . 9 : ΄ : “ΌΣ) ΄ 4 ὲ ᾿ ΄ ΄ : 

ἐξείλατο αὐτὴν, χαὶ ἐπάταξε τὰς ἀλλοφύλους" χαὶ ἐποίησε Κύριος σωτηρίαν μεγάλην. Καὶ 13. 
μὋ ως ΦΦ - ᾿ Ἂ ἉἋ Ν 3 ς.ς 

κατέξησαν τρεῖς ἀπὸ τῶν τριάχοντα, καὶ χκατέξησαν εἰς Κασὼν πρὸς Δαυὶδ εἰς τὸ σπήλαιον 

᾿δολλὰμ, χαὶ τάγμα τῶν ἀλλοφύλων' χαὶ ππαρενέδαλον ἐν τῇ κοιλάδι Ραφαΐν. Καὶ Δαυὶδ τ4. 
ρ “ ρ 3 ᾽΄ "..,»»ἦ . 

τότε ἐν τῇ περιοχῆ, Χαὶ τὸ ὑπόςεμα τῶν ἀλλοφύλων τότε ἐν Βηθλεέμ. Καὶ ἐπεϑύμησε Δαυὶδ 1ς. 
: ἠὰ ᾿ ᾿ ρἂ ρ, ΕῚ ρὸ 7 ρο 5» Ἁ“Ὶ , “.5ᾳᾷβϑ9 ἰϑιν ᾽’᾽ 7 ὰ 

χαὶ εἶπε, Τίς ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τὰ λάχχου τὸ ἐν Βηϑλεὲμ τοῦ ἐν τῇ αύὔλη ; (τὸ δὲ σύςεμα τῶν 

ἀλλοφύλων τότε ἐν Βηϑλεέμλ Καὶ διέῤῥηξαν οἱ τρεῖς δυνατοὶ ἐν τῇ πσαρεμξολῇ τῶν ἀλλοφύλων, τ6.ὕ 
ν᾿. ε ΄ --, 9 “,᾿., .᾿ "».᾿ 2 9 Ν “2 μ᾽ ἌΣ Ν Χχλ δ Ν ΄ 

χαι ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐχ τὰ λᾶχχξ τᾶ ἐν Βηύλεεμ τοῦ ἐν τῇ πσυλῃ" χαϊ ἐλᾶθαν, χαι παρεγένοντο 

τοϑ. Οὐρὶ. ἔπι τὴν μαχαιραν 123. εἰς τὴν μαχαιρᾶν 148. (δῖ. εἰς τὸ σπήλαιον] Ργϑοπυϊτῖ. εἰς τὴν πετρῶν το, 82, 93, τοϑ. εἰς τὸ 

Νῖς. Ασῃ. σ. πη. Εὰ. καὶ ἐποίησε Κύριος σωτηρίαν] καὶ ἐποιῆ- σπήλαιον Ὀδολλάμ)} κα 24ξς. 

σεν ἡ χεῖρ αὐτου δια Κυριου σωτηριαν 44. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη] ργα- 

τὐτῖ. καὶ 24). ἐκάϑητο) ἐπερρεψεν Χ, ΧΙ, το» 29» 44) 52) οὖ, 71, 

γ4,) 82, 925) 93, 98, τού, 1οβ, 119, 120, 121) 1237) 1347 144) 216, 

242, 243, 2445)24ς, 446. Οοπιρὶ. ΑΙά. (αι. Νίο. ἀπερρεψεν 158. 

Ῥγατλῖτ.. ὃς τηαγρ. Απῃ. Ἑά. «λὴν ἐκδιδύσκειν) εἰς το σχυλενειν 

το, 82, 93. ΟΟπῚρ]. εἰς τὸ συκελεύειν (0) το8. «ἐ ψροϊϊαπέμπι ὅ5γγ. 
Βαι-Ηδδτ. τυλὴν ἐν σύλοις Ατγγ. τ. τὐλὴν μόνον ἐν σύλοις (πιᾶγρ. 

ἐπέξρεψεν ἐν τῷ συναγαγεῖν τὼ σύλα) Αττῃ. Ἑά. ἐκδιδϑύσκειν) ἐκ- 

διδασκειν 44. εἰς το σκυλευειν καὶ ἐκδιδυσχειν τό, 246. εχϑυδυσκχὴν 

24ς. εχδιδυσκὼν 247. 
ΧΙ. Καὶ μετ᾽ αὐτὸν] α καὶ ττ9. Βαρεῖ καὶ ἴῃ οματαᾶς. πηΐποτε 

ΑΠΕΚ. αὐτὸν] τατον ςς. αὐτᾷ 71. Σαμαΐα) Σαμμεὰς 11]. 
Σαμαιας ΧΙ, 44) ςς» ς6, 74) 929 93, 108, 120, 121») 123) 134) 144. 

1.8, 236, 242, 243, 244. Οοπιρὶ. (αἱ, Νίο. Σαμεᾶς ζ2. Σαμαα 

82. Ατη.. Ἐ4, Ο(οάά. δειρὶϊ φυαίῃμοτ. Σαμᾶιος ο8, 24ς. Σαμμαν 
“46. Σαμεὲ 247. Σαμμαίας Αἰεχ. Σαμὰ Απῃ. 1. Σαμιὰ 

Οεοσρ. υἱὸς---ἰΑρεχαῖος] υἱὸς ἡλλοαραχεί (ἢς) 82. υἱὸς ἠλαϑα- 
ράχει 93. υἱὸς ἀγαϑάρου καὶ ὁς (Ης) 24-. ὌΑσα] Αγα Χ, 44; 
71, 74γ. 902, τού, 1107) 120, 121) 1347 1447 158, 246. (οτηρ. Αραὰ 

ΧΙ. [λα 19, τοβ. Αγαϑα ς2, 236, 442. (δῖ. Νίο. Ασγα τό. 
Σασὰ 24). ᾿Αγοῶ ΑΙεχ. Σίσα Απη. 1. Απη. Ἐά, ᾿Ασαννὰ Οεογρ. 
᾿Ασαὶν δῖαν. Οἷτορ. ὃ ̓ Αρεχαῖος) ὃ Αρεκαιος Χ, 29, 44) ς 5, τό, 
ὅ4. 71) 9259 989 τούς 1105) 120) 1219 1442) 1ς8, 2435 244, 246. ΑΙά, 

Οἵ. Νίο. Ασπ), 1. δἰϊίφιβ Ατπι. Εά. δῖαν. Οἴτορ. ὁ ἄραχι 19. 
1ο8. Αρεβχαιος 242. ὃ ̓ Αραρί (ομρ]. “Ἄγαοάϊα ϑγτ. Βαυ- Ἠεῦτ. ὃ 
᾿Αρεδαῖος (εοτρ. καὶ συνήχϑησαν) καὶ ἐπισυνηχϑησαν τοβ, 

Οοπρί. καὶ συνήχϑησαν οἱ ἀλλόφυλοι] καὶ ο( ἀλλοφυλοι συν- 
ηχϑησαν Χ, ΧΙ, 295, 44, τό, οΒβ, τοῦ, 120, 121) 134» 144) 158, 226, 

242, 243,) 244, 24ς, 246. (αι. Νῇῆο. οἱ ἀλλόφυλοι] α οι 93. ΟΟτΡὶ. 
εἰς Θηρία] ἐπι σιαγονα (πιαγρ. Χ, ς6.) 82, 93. 108. Οοιηρ!. ΑἸεκχ. 
εἰς σιωγονα 19. ΑΥπ,. 1. Αστη. Ἐά. εἰς ϑυριᾶ 44. Ργατηϊ, ἐπὶ σια- 

γονῶ 246. ὡς Θηρια 247. εἰς Πιρία Θεοτρ. μερὶς] κλῆρος (ῆς 
οοπ,. ε4.) Ατπι. χ. Ατπη. ἙἘά. τῇ αὙρι} τὲ ΧΙ, 29, 44, 6, 64, 
74, 82, 92, 93) 98, τού, 1οϑ, 120) 121) 1349 158, 236, 244, 246. 

Οοπιρί. ΑΙά. (αι. ΝΊς. τολήρης} πληρις.242. λαὸς] ἀλλὰφς 

(6ς) 98,243. ἀλλοφύλων] ργεεπιῖτῖ. τῶν 93) το8. Οοπηρὶ. 
ΧΙῚ, ἐρηλωϑη] κα]εξη 19, 82. 93, το8. Οοπιρὶ. ἐξείλατο] εξει- 

λετο Χ, 44, γ4,) τού, 1τοϑ, 1205) 123» 134) 158, 236, 244. (οῃιί. 

ΑἹά. σωτηρίαν μεγάλην] -᾿ εν τὴ ἡμέρα εκεινὴ 19. (ς6. εχ εππεπά.) 

82, 93) 1οϑ8, 246. δῖαν. Οἴἶζορ. 

ΧΙ]. Καὶ κατέδησαν 15} καὶ καϊαξαινεσ! 19, 82, 93, 1οϑ. 
Οοπρρὶ. ἀπὸ τῶν] εκ τῶν 44) 745 τού, 120, 134. ΐ 
κατέδησαν ἷμο}.} α (ΠἸΡΡΙεπίυν ἴιι τηᾶγρ. ΔὉ Αἱ. πι.) ς ς. ἀπὸ τῶν 

τριάκοντα) ἐκ τῶν τριάκοντα ἀρχῶν Χ, ΧΙ, 29,98,1 19» 121) 243. ἥο, 

πῇ ἀρχόντων, 144. 236, 242, 245) 246. (οπιρὶ. (αἴ. Νο. εκ τῶν 

τρίων ἀρχων 19, 82, 93) 1το8. - ἀρχονϊων ς΄, (71. ἀυ, ἀπ ἀρχων.) 
92) 123. δίαν. Οἴἶτορ. -ξ ἀρχοῦῖες (ς ς. τιαγρ.) 64. ΑἸά. 8ϊαν. Μοίῃ. 
Ἔ ἀρχὼν τς8. εκ τῶν τριακοντῶ ἀαρχούες 244. τριάκοντα] τρίων 
(εχ εππεηά.) ἀρχων ς6. καὶ κατέξησαν 49] καὶ ηλϑὸν Χ, ΧΙ, 29, 

Ἁ “2 

χα Τωντ 

445. 52, (ς 5. πηᾶγρ.) 64) 71) 745) 92) 98, τού, 110, 120, 1219 134) 144)᾽ 
158, 236, 242; 243, 244,.34ς. ΑἸ4. (Ὧτ. Νὶς. καὶ εισηλϑὸν 19, 82, 
93, τοϑ. Οὐρὶ. οὗ ἦλϑον τό, 4.6... 247. εἰς Κασὼν] εἰς Κα- 
σωῶ Χ, 29, 44. 55» 5ύ, 64, 71) 74» 92, 98, τού, 120, 121) 1347) 144) 
158, 236, 243, 244) 24ς, 246. ΑΙΔ. Οα(. Νῖο. αὶ το, 82, 93ν 108. 
Οὐομηρί. εἰς Κασως ς2. εἰς Καυσωα 119. εἰς Βασωα 242. ἧς 
(40) Κασωα 24ς. εἰς Κασορα 247. εἰς Κασωὰρ Αἰεχ. εἰς Κασὼ 
Αγτῃ. 1. σαι, Ἐά. εἰς θερισμὸν 8ν. Οἶτοξ. ἐεπίρογε πιζξε Νυὶρ. 

᾿ πο καὶ, Αγῇ). 1. 

Ὀδολλαμ!] Οδολαμ 19, 242, 247. 

Οὐοπηρὶ. ΑἸεχ. Οεοσε. Οδολααμ 93. Οδολλα 120. Ἰσραήλ Ιτεη, 
1. 1. ᾿ὰρ. τς. ΟἿ. Ἑά. σαν. ἴῃ 1. 

᾿Οδαλάμ, ϑῖαν. Οἶτος. καὶ τάγμα] και τὰ ϑηρια Χ, ΧΙ, το, 29, 44, 

ζ2) κό, γ4,) 82, 92, 93,98, τού, τοϑ, 110, 120, 1345144.2306,242, 243, 
24ς. (αἴ. Νίς. καὶ τὰ τάγμαῖα Οοτηρί. τάγμα] δάάϊευγ τ ἔρια 
ΔῸ 4]. πὶ. υἱ Ἰεραῖιγ ταγμαῖα ςς. ταῦ... (ἴοο. εγαῖ, τεο. τ. {Ὡρρίε- 
νἷε ματα) 121. τὰ ταγμαϑηρια τςβ. ταγμιαῖα 244, 246, 247. 
δίαν. Οὗἶτορ. καὶ τιαρενέδαλον] α καὶ Χ, ΧΙ, 29, 44» ς2, ςς, ςό, 
74ν 82) 929) 93. 98, τοῦ, 119, 120, 121, 1347) 1449 τς8, 226, 243. 

2445 24.) 247. Αἰεχ. (ας. Νίς. σαι. Εἀ. δῖαν. Μοίᾳ. τοαρενεξαλεν᾽ 
105 64, 82) 242. (᾿οπιρὶ. ΑΙ4. ἀνέδησαν 851.ν. Οὗτος. πσαρενέξα- 
λον] ῥγδογηἶτε, τῷ ϑηρια τῶν αλλοφυλων γ1.. παρενεδαλεν τοΒ. Ῥα- 
φαΐν] Ῥαφαειμ 11,.7γ1. τῶν τιτανων 19, ςό, 82, 93, το8. Οοπηρὶ. 
Ῥαφάειν 29, 64: 98, 121, 24) 247. ΔΙά. ΑἸεχ. Ῥαφιν» 44. Ῥαφαΐμ 

(δέ. Νῖίο. αφαειμ, και τὰ ϑηρια τῶν ἀλλοφύλων παρενεδάλον εν τῇ 

κοιλαδὶ τῶν τιτανων. 4246. ᾿ 
Οἰΐτγορ. εὐ 

ΧΙΝ. Δαυὶδ] Δαυιδ ἦν 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Ατπι. 1. Απῃ. Εά, 
Οεοῖρ. δ8ιαν. τότε 1164. ἐν τῇ περιοχῇ ὅζο. δὰ ἤη. οοη,.] 
α 2345. καὶ τὸ] καὶ τό τε 242. τὸ ὑπόςεμα] τὸ συγημα το, 82, 
1οϑ. (οτΏρΡ]. τὸ ὑποςεμμῶ 925 1ο6. τὸ συξεμμᾶ 93. τὸ ὑπόςρεμα 
(Πς) 119. τὸ ὑπορημᾶ 123. ΑΙεχ. τὸ ὑποσρεμμα 446, 247. τῶν 
ἀλλοφύλων τότε] τοτὲ τῶν αλλοφυλῶν 119. τότε 29] ργιηϊῖ, ἦν 
82, 93. ΟΟἴηΡΙ. α Οεογρ. ϑαν. Οὗτορ. Βηϑλείμ] Βαιϑλεὲμ (ῆς 
ἰπ 8) Χ, γ4) 120, 134) 1447 18. Βιϑλεεμ 93. Βεϑλαέμ Αγ. τ. 
Βηϑλεόμ, ϑίαν. Οἴτορ. 

ΧΨΝ, Καὶ ἐπεθύμησε] καὶ ἐδίψησε ϑ8᾽1:.ν. Τίς τοτιεῖ---ἐν τῇ 
τούλῃ] μὲς νεὶλὶ ροίιπα αὶ! ἀξ ἰσσι, φκὶ ε ἱπ Βειλίρενα σά ϑογία: ὃ 

Ατὴδτ. τῦοτιε] τοτίσει 98, 243, 244.- ὕδωρ] α Θεοτρ. ἀπὸ 
τὰ ὕδατος δῖαν. Οἶτορ. ὕδατι ϑῖαν. Μοίᾳ. ἐκ τῇ λώκκε] ργω- 
τηϊτῖ, τοῦ τ ς8. τῷ ἐν Βηϑλεὲμ} , τοῦ εν τ ς8. ΤῈ ἐν τῇ λα τὸν 
134. λ τοῦ ἐν 18. τῷ ἐν τῇ πύλῃ] Ἔ τῶν αλλοφυλὼν ςς. τῇ εν 

Τὴ πολει γ1. ὃς παρὰ τῇ πύλη ἐρίν Αττῃ. τ. Ατπι. Εά. ἕν τῇ 
πύλῃ) παρὰ τῇ πύλη Θεοτρ. 5814ν. τὸ δὲ σύςεμα ὅτο. δὰ ἔπ. οοη).} 

ΧΙ, 29, 71) (τοι. Βαθεῖ ἴῃ ππᾶγρ.) 24ς. Οορὶ. καὶ τὰ συσέματα 
τῶν ἀλλοφύλων ἦσαν τότε ἐν Βεϑλαὲμ Ατηι. τ. ἔς, πἰῇ ἐν Βεϑλεὲμ 
ΟΥΑΙ τότε, Αση. Ἐά. ςσύςεμα) συφημα 44, τ6, 64. τοϑ, (12:1. 
ΠΛΔΓΡ.) 123) 144. ΑἸά. ΑΙεχ. συγρεμμα 98. υπορρεμᾶὰ τιο. σύ- 
φρεμα (ἢς) 243. τότε] ργβυηἶι. ἦν 82, 93, τοβ. λα Οεοτρ. 

ΧΥῚ. Καὶ διέῤῥηξαν---τῇ τούλῃ] αὶ οὐαὶ ἰηιεγπιεά. γ1. Ῥγωείδε- 
γωπί γέ υἱτὶ ταμἰ ἐπ ίπονι αάοενμανίογωρι Ατοῦσ. διέῤῥηξαν] διεχοψψαν 
19) 82, 93, τοϑ. οἱ τρεῖς δυνατοὶ] οἱ τρίτοι ςρατηγοὶ Ατηι. Ἐά. 

δυνατοὶ} ανδρες 82, 93, 1ιο8. ἔν τῇ ταρεμξολῇ] τὴν τσαρεμξολην 
Χ, ΧΙ, 29, ς2, τό, 64. 74, 82, 92, 93, 98, τού, 119, 120, 121, 123, 

134γ 18, 236, 243) 244) 249 246. (οπηρὶ. Αἰά. (αῖ. Νῖς. ἀυο 

Οοάά. δεγρὶὶ, Αστῃ. ἘΔ. δῖαν. Μοίᾳ. τὴν παραδολὴν το8. καὶ 

Βειλίδενε Αταθσ. ὑδρεύσαντο! υδρευσαντες 986.. ἠδρεύξαντο τοῦ. 
τῇ ἐν τῇ πύλῃ] ὃς τταρὸὰ τῇ πόλει Ατπι. Ἑά. τούλῃ] ϑρεμίολῃ οἱ 
τρεῖς δυνάτοι και διερρηξαν τὴν παρεμίξολην τῶν ἀλλοφύλων 4 καὶ 
ἔλαξαν]) καὶ ἐλαξον ΧΙ, 20, 64, 71, γ4, 82, 92, 93) τοῦ, 168, 119, 
120, 121) 123) 1347) 144) 148, 236, 242, 243, 244) 246, 247.[(οπιρὶ. 

ΑἸά. ΑΙεχ. δῖ. Νὶςο. χαιν ἐλαΐδον υδὼρ 44. καὶ ἔλαδᾳν---πρὸς 
Δαυὶδ] εἰ οὐἐκίενεπι γερὶ δἰ δεπάμηε Αὐηθγ. καὶ παρεγένοντο} ἧλον, 

καὶ οὐκ δίς. αὦ ἔπ. σοπλ.} ,7] γεκ ποΐμίν δίδοτε, 
εἰ νομαὶ ἐδίαπε Τρονείμο Ατλθτ. οὐκ ἠθέλησε] κκ εδβλετο Δαυιδ 
825) 93. ΟΟΙΡΙ. οὐκ εἐδαλετο ᾿ο8βι τῦνεῖν αὐτό] κιεῖν αὐτὸν 11]. 

ὑδρεύσαντο---ἶν τῇ τούλῃ] εἰ ἐπιρίδυενμπε ἀφμαπι ἐς ὴς ἐγαί ἱπ. 

Ὀδολόμ Απη. 1. Αγηι. Ἐά.: 

τῶν γιγάντων Οεοτρ.. Ῥαϑαΐν 8ίαγ; 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β.: 
κΕφΦ. ΧΧΠΙ. 

τὰ πρὸς Δαυὶδ, χαὶ οὐκ ἡσέλησε πιεῖν αὔτο" χαὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ Κυρίῳ, Κὰϊ εἶπεν, “λεώς μόι 

18. 

10. 

20. 

21 

28 

93, τιο8. Οοπρὶ. 

Κύριε τοῦ “ποιῆσαι τοῦτο, εἰ αἷμα τῶν ἀνδρῶν τῶν ππορευϑέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἤσίομαι" 
Ν, 9 3 4 ρ8 » “ ρ 9 ͵ ε ρο Ζ΄ 

χαὶ οὐχ ἠἡσέλησε ποιεῖν αὐτό" ταῦτα ἐποίησαν οἱ τύεις δυνατοί. 

υἱὸς Σαρεΐας αὐτὸς ἄρχων ἐν τοῖς τρισί, καὶ αὐτὸς ἐξήγειρε τὸ δόρυ ἀὐτ8 ἐπὶ τριακοσίους μων 

Καὶ ᾿Αξεσσᾶὰ ὁ ἀδελφὸς Ἰωὰξ 

ματίαρ' χαὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν, Ἔχ τῶν τριῶν ἐχείγων ἔγδοξος, 2 χαὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἷς 

ἄρχοντα, χαὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἦλϑε. Καὶ Βαγαίας υἱὸς ᾿Ιωῳδαὲ ἄγὴρ αὐτὸς ππολλοςὸς ἔργοις, 
5 Ν δ Ν » ἊΕ ᾿ τ κἢ ΠΥ ΤῊΝ 

ἀπὸ Καξεσεὴλ, χαὶ αὐτὸς ἐπάταξε τὲς δύο υἱὰς ᾿Αριὴλ τ Μωάξ' χαὶ αὐτὸς χατέξῃ χαὶ ἐπά- 

ταξε τὸν λέοντα ἐν μέσῳ τ λάχχβ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς χιόνος. Αὐτὸς ἐπάταξε τὸν ἄνδρα τὸν Αἰ- 

γύπιον, ἄνδρα ὁ ὁρατὸν, ἐν δὲ τῇ χειρὶ τϑ8 ̓Αἰγυπίίου δόρυ ὡς ξύλον διαδάϑραρ". χαὶ χατέξη πρὸς 

αὐτὸν ἐν ῥάδδῳ, χαὶ ἥρπασε τὸ δόρυ ἐκ τῆς χειρὸς τῷ Αἰγυηίου, χαὶ ἀπέχτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δό-: 

ΘΟΤΙ αὐτϑ. Ταῦτα ἐποίησε Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωδαὲ, χαὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν τοῖς νά τως: 

Ἔχ τῶν τριῶν ἔνδοξος, καὶ «πρὸς τὲς τρεῖς ὃχ ἦλϑε' χαὶ ἔταξεν αὐτὸν Δαυὶδ πρὸς τὰς ἀχοὰς 

Τι. 246. καὶ ἔσπεισεν] ἀλλ᾽ ἔσπεισεν Ατη). 1. Απῃ. ΕΔ. καὶ 
ἔσπεισεν δίς. δὰ ἤπ. φοῃ2.] 82: αὐτὸ 2] αὐτὼ το6. τῷ Κυ- 
βίῳ] καὶ Οεοζρ. 

ΧΗ. Καὶ εἶπεν] - τρος Κυριον 44. Καὶ εἶπεν----σιεῖν αὐτό] 

α οὑπὶ ἱπίεγιηθά. 82. Ἵλεως ἰλεος 242. - ἔξω Απη. τ. Αγ. Εά. 

“λεώς ερῦθι Κύριε] μ᾽ με; γένοιτο, παρὰ Κυριξ 199 93) 108. ΟΟΠΡΙ. 

ἵλεως ἔξω Κύριε Θεοῖς. ἔλεός μοι Κύριε ϑῖαν. Οὔτορ. Ἵλεώς μοι 

Κύριε---οίομα!] Νοπ εομπραι νπὶδὶ ἦος ὕαξεῖε : πε {πηρωμίπεπι οἱνοτκηΣ 

φεὶ αὐίετιη! ἐς σπὶπεὶς ἰδίογαπι ὀδαπι. Ατηθτ. τῷ ποιῆσαι!) αὶ ΤῈ 10, 

τὸ ποιῆσαι ττο] τῦτο ποιῆσαι ΑἴΉλη. 1ϊ. τος. 
ποίησον τῶτο ϑῖαν. Οἴἶτορ. Εἰ αἷμα] αἵμα τῆτο ὅ5ϊαν. Οῆτοσ. 
α εἰ δίαν. Μοίᾳ. αἷμα τῶν ἀνδρῶν) αἱμάτων ἀνδρὼν (6) τοῦ, 
134. τῶν ἀνδρῶν] α τῶν 93. (πρὶ. τῶν ἀνθρώπων Ατῇβδη. 1. εἷρ, 
ἐν ταῖς ψυχαῖς] κα ἐν Αἴβδη. 1. οἷ. αὐτῶν] εαὐΐων 24. πίομαι) 
πίομαι ἐγώ; 8ἴλν. Οἴἶτος. καὶ ἐκ ἠθέλησε] καὶ εκ ἐδελετο 93, τοϑ. 
Οουρρὶ. καὶ οὐκ ἠϑέλησε πιεῖν αὐτό] , 44, ς2, 71) 74) 929) τοῦ, 
120, 134) 144) 236) 242. δυνατοί) μάχηται 93, τοβϑ. Οοιηρί. 
. ἄνδρες Οδογρ. : 

ΧΥ͂ΠΙ. ᾿Αξεσσὰ ὁ ἀδελφὸς] Αδεισα ἄδελφος Π. Αδεσσαει αδελ- 
φος 247. ᾽Δδισαὶ ἀδελφὸς ΑἸεχ. ὁ ἀδελφὸς] κο Χ, ΧΙ, 19) 299 

93. 989 τοῦ, τοϑ, 158, 2449 24ς. (Οπιρ]. ας. Νὶο. υἱος 44) 74} 
120, 134) 144, 236,246.-Ὁ Ἰωάδ] 1 υἱὸς Σαρεῖας] υιε Σα- 
ρδιας Χ, τς8. Θεοῦ. αὶ 19, 82, 93. ὑἱ5 Σαξρια 242. Σαρεῖας] 
Αρεια 44,74. Σαλειὰα τ23. Σαρβὲ Απη, 1. Απτ. Ἐά. αὐτὸς 15} 
τος ΑΙά. αὐτὸς ἄρχων] ἀρχὼν ετὸς Χ, ΧΙ, 29, 44. τό, 71, 74» 
92, 98, τού, 119, 120, 121») 123) 134) 144» 158, 4236, 242, 343» 544, 

24ς, 446. (αι. Νὶς. πρωτος 19, 82, 93. 1ο8. (ογηρί. ὅτος ἦν ἄρ- 
χων ΟΘεογρ. δ[αυ. Μοίᾳ. ἐν τοῖς τρισὶ] ἐν τῷ τριτῳ Χ, ΧΙ, 20, 44) 

6, 71) 74ν 98, τού, ΕΘ ΧΑΘΣ τῶι, 134). 1445 843, 545, 546. τῶν 
τριῶν υφιφαῖο το, 935) 108. τῶν τριὼν ὑφιςῶν (οδίουτε) 82. Ομ]. 
τοις ὐά!αϊτ. τι. τεσ. 242. τῶν τριῶν Οοπηρὶ. ἐν μέσῳ τῶν τριῶν 

Ατπι. 1. Απη. Ε4. ἐπὶ τὲς τρεῖς Οφογρ. ἐπὶ τὴν τρίτην μερίδα 8[αν. 
Οἴἶορ. καὶ αὐτὸς] ετος Χ, ΧΙ, 29, 44) ςό, 71, 98, τού, 119, 120, 
121) 1349) 144γ1{8, 243, 24ς. 246. (οπιρὶ. καὶ δὅτὸος 745) 236. 242. 

ΑΙά. δι. Νίς. καὶ αὐτὸς---αὐτῷβῇὴἙ ἐν τῇ μαχὴ αὐῖε 19, 85, 93; 
τοϑ. ἐξήγειρε) εξηγαγε 246. τὸ δόρυ αὐτξ] τὸ δόρυ αὐτῷ ΑἸεχ. 
τὴν ὅπλισιν αὐτὰ ὅν. Οἴἶτορ. δόρυ] δόροι (ἢς) 242. ἰαπεεαπι 
85γγ. Βατ-Ἠεῦσ. ἐπὶ τριακοσίας} εἰς ἐξακοσιες το, 82, 93, 1τοϑ. 
τριακοσίας} Ργατηἶῖ. ἐξακοσιας 1.8. τριακοσίων 24. Ργαπηῖτι, τοὺς 
247., τραυματία } ἄνδρας Θέρος. ϑίαν. Οὗτοςσ. καὶ αὐτῷ ὄνο- 

μα] ὅτος ἦν Τνομαςος 10, 82, 93, 1τοϑ. Οοπρ]. Ὑεοάοτεῖ. Ω. 44. ἴῃ 

2 Κερ. ἐν τοῖς τρισὶν] ἐκ τῶν τριῶν ἔν τοις τρισὶν ἐχειγῶν 1 8. 

ΣΙΧ. Ἐκ τῶν τριῶν ἐκείνων] ὑπὲρ τες. δυο 19, 8., 93, 1οϑ. καὶ ἐκ 

τῶν τρίτων τάτων δαν. Οὗτορ. Ἐκ τῶν τριῶν ἐκείνων ἔνδοξος] αὶ τ 68. 

ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς δύο Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷ. ἐκείνων] α Οὐπηρ. ἐγέ- 

γετ0} ἢ ἦν 10, 82, 93» 1τοϑ. Οομρ]. ὙΓΒεοάοτεῖ. 1. οἷξ, εἰς ἄρχοα] 

ἐπ᾿ ἀρχονταὰ 1Η. ἄρχων Αται. 1. Αὐπι. Εἀ; ϑῖαν. Μοίᾳ. ὠρχὴ δίαν. 

Οἴἶτορ. καὶ ἕως τῶν] α τῶν 44, 74) τοῦ, 120, 1345 144. κα καὶ 

Ἄχγω. 1. ἦλϑε] ηϑελε ((εὰ ροῆεα ἀείεζιπι, εἴ ΠΟΥ. ἴπ τηᾶγρ. Ὁ 

δη4. πη. ηλϑεν.) 11. πρχετο 82, 93. 108. (οπιρί. ΤὨεοάοτει. 1. οἶξ. 

ΧΧ. Βαναίας] Βαναας 44. Βανεῶ 74. ϑίλν. Βανεᾶς τς8. 

(Ο(οπιρὶ. ἢς ἴηι.) Βαναία Ατηϊ. τ. Ατπι. Εά. Βανεΐα Οεοῖρ. υἱὸς 

Ἰωδαὲ] υἱος Ιωαδ υἱε Ιεσσαι 19» 82) 93» 108. υἱος ἴωδας 44. υἱὸς 

Ἰωιαδὰ υἱξ ἀνδρὸς ϑυνατξ Οὐοπιρ!. υἱὸς Ιωιαδαὲ (ᾶς ἱπῆ4) ΑἸεχ. 

πὸ Καξεὲλ Ατηι. Εά. ἀπὸ Κξεσὰλ Θεοῖς. 

τυἷς Ἰωιδεὰ (ἄς ἱπία) Απῃ. σ. Ασπι. Ἐά.. υἱὸς Ἰωδ (ἢς ροίϊει) 
Οέεοτρ.. 8ϊαν. Μοίᾳ. ἀνὴρ---ἔργοις] πολλα ἦν αὐτω Ῥγα το. πολλὰ 
ἐργα ἣν αντῶ 82, 935 1ο8. Οοπιρί. υἱὸς ἀνδρὸς δυνατὰ ᾧ πολλὰ ἔργα 
εἰργασμένα ἦν Αττη. τ. Ατη. Ἐα. αὐτὸς τ] ξτος 64. δῖαν. Μοίᾳ. 
πολλοςὸς) πολλοις τοῖς 121. ἔργοις} ῥΓαοΠηΪ. εν 247. 5αν. οἰπὸ 
Καξεσεὴλ]) απο Καδασαηλ Χ, 20, 44, ςό, 645 71, 74) τού, 1 19» 1200. 
121..134) 144.) 1ς8, 236, 242, 243, 244. (ΠΡ]. ΑἸά. (αι. Νὶς. ϑἷαν. 

απὸ Βασαηλ ΧΙ. υπερ Γαξασεηλ τ9. ὑπὲρ Γαξασαηλ 82, 93) 1οϑ. 
απὸ Κἀσαδαηλ “46. απὸ Καϑεσσαηλ 247. ἀπὸ Καπελὲ Αττῃ. τ. 

καὶ αὐτὸς 15} ατος 
τὰς δύο---καὶ ἐπάταξε] Παθεῖ 

υἱὲς ᾿Αριὴλ) Αρισιλ ΧΙ. υἱὲς ᾿Αδριὴλ 
τοῦ Μωδθδ] α τῷῇᾷ 445 74, τού, 120, 134. 144. 

82, 93, τοϑ. καὶ ὅτος (οπιρὶ. ΑἸά. 
ἴῃ οἰδιδῶ.. τΐϊποσγο Αἴοχ. 

Ἀγῃ. σ. πῃ. Ἑάὰ. 

τὸ Ιωαδ τ6. τω Μωαξ 24ς. Μωαξίτου (οὐά. ϑεγρί! ἀυο. καὶ͵ 

αὐτὸς κατέξη] α 71. αὐτὸς υ]1.] 5τος 82, 93, 1οϑ. καὶ ἐπά- 
ταξε] καὶ ἔσφαξε Ατη!. τ. Αππι. Εά. 
247. (ομρὶ. 

ὠνὴς 242. 
ΧΧΙ, Αὐτὸς} ργατγηῖτ. καὶ Χ, ΧΙ, 29, 44. ς6, 64, 74, 92, ο8, 

1οῦ, 1109 120, 123) 134) 144, 158.) 4106, 242, 244. 24ς, 246. ΑἸά, 

(Ὧι. Νῖς. ἈΠΠΙ: τ. Απῃ. Εά. Οεοῦς. διαν. καὶ ὅτὸς 82, 93, τοϑ, 
Οὐοπιρὶ. οὐχ ὅτος Ομιγίοὔϊ. νἱ. 448. ἐπάταξε] ἔσφαξε Αττῃ. 1. 
Ατπι. Εά, τὸν ἄνδρα] α τοῦ. τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπ]ιον] τον Αἱ- 

γυπίιον ἀνδρα 82, 93,246. ἄνδρα ὁρατὸν] ἔπρετ ανδρα αὉ αἷ. πη. 
(οήρταπη εἴ λεοδα. ςς. ΤΙ. 82, 93. α ἄνδρα ΟΠΒιγίοί. 1. οἷξ, ἄνδρα 
καλὸν ϑ8[αν. ὁρατὸν} ὁρατὴν 111. εὑμορῷον (εἱο, τηᾶγρ.) εό. 
ἄμορφον (αρτα {οτὶρι.) 2446. ἐν δὲ τῇ χειρὶ] καὶ εν τῇ χειρι 82, 93, 
τοϑ. Οοπιρὶ. Ασιτ. τ. στη. Ἐὰά. τῷ Αἰγυπήίου 19] τὰ ςς. ὡς 
ξύλον---τὸ δόρυ ἰμο. 7 Βαθεῖ ἴῃ Ἵμᾶγ. πλη. Αἰεχ. ὡς ξύλον διαξάϑ- 

ρας}. Οοπρὶ. ὡς ςύλη ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ. διαδαϑρας] διὰ βάϑρας 
(Ής) το6ό. ἐν ῥαξϑῳ] ἐν τῳ ϑορατι 11, (ς ς. ἔιρτὰ δὺ 8]. πηι. εν ραξϑω.) 
247. ἐν τῳ δορατι αὐτὰ ὁ Αἰγυπῆιος 8, 93, 1τοϑ. καὶ ἥρπασε} 
καὶ ἀφεῖλε 82, 93, 1ο8. Οοπ)ρὶ. ἐν τῷ δόρατι αὐτῷ τῇ ὁπλίσει 
αὐτὰ δῖαν. Οἶτος. δόρατι] δορατοι 242. 

ΧΧΙΙ. Ταῦτα) ῬΓΘΉ τ. καὶ 120. 

Ατηλ. ἘΔ, 8ϊαν. Μοίᾳ. Βανιεῶὼ Θεοσρ.0 ἸΙωδαὲ] Ιωαδ 82, 93, τοβ. 
Ἰωιαδὰ Οοηρρὶ. αὐτῷ] τάτῳ 82, 9390 1οϑ. Οοπρὶ. ἐν τοῖς 
τρισὶν] ἐν μέσῳ τῶν τριῶν (υς Πτεφιεηῖεγ) Αττη. 1. Ασῃη. Ἑά. τοῖς 
δυνατοῖς] α τοῖς 445 ςζ) 74) 825) 935) τοῦ, 121) 134) 236, 247. ΟΟμνρΪ. 
ΑΙά4. (δὲ, Νίς. τῶν ςρατηγῶν Ατπν. τ. Αγηι, Εά. 

ΧΧΗ͂Ι.. Ἐχ τῶν τριῶν) ὑπερ τας τρεῖς αὐΐων 8, 93; 108. ὑπὶ 

τὰς τριάκοντα Οομρ. Ἐκ τῶν τριῶν ἔνδοξος} καὶ ἦν ἐπ᾽ ἐκείνας 
τριάκοντα ἐνδόξους δῖαν. Οἰἶτοξ. φκὲ ἐγαπὲ ἱπίσγ ἐγίρίθια ποδὶ ίογεν 
Ψυὶρ. τριῶν] τριώκονα τηᾶγρ. Απ. Ἑά. ἦλϑε} ηρχετο 8ε, 93. 
τοϑ. Οομηρὶ. ηϑελησεν 121. καὶ τρὸς τὰς] α καὶ Θεοῖρ. ἀλλὰ 
πρὸς τὰς δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ ἔταξεν--- ἀκοὰς αὐτῷ] Ής ἐμ βδὲ 
Τοαυϊά αητίομϊατίμπι, α {ξετείο. Ψαὶσ. ἔταξεν] κα]εςησεν το, 82, 93, 
το, Οὐοπιρὶ. ἐπέϊαξεν ςς. εἐπαΐαξεν 242. αὐτὸν Δανὶδ] ΤΥ. 247. 
πρὸς τὰς ἀκοὰς] ς τὰς ἀχοας 11, ςς. ἐπι τὴν φυλακὴν 19, 93, 
τοϑ. ωρὸς τὰς ἀκοὰς αὐτα} ἐπ, τὴν φυλακὴν αὕτου τρᾶτρ. Χ: 
ἐπὶ Τὴν κεφαλὴν αὐδων 82. ἰπὶ τὴν φυλακὴν ἀκᾶσαι αὐτὸν ϑῖαν. 

Οἴΐξορ. ἀκοὰς αὐτῷ} ἀκοὰς αὐτῇ Αἰεχ. φυλακὴν Τ᾽ βεοῤοτεῖ. Ιοέ. 

εἶς. ΟΣ Νοῖ. 56 8υ12. 1. καὶ ταῦτα] α καὶ 29, 98. α ταῦτα ΑἸ, 
δίαν. Οἷἶτοσ. τῶν δυνατῶν} τῶν ςρατηγῶν Ατηλ. 1, Ατῃλ. Ἐά, 

τῆς ἀω α τῆς 93) 1ο8, 128, Οογηρί. τῆς χι- 

Βαναίας] Βανεὼ Ατηι. τ. 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ} αὶ τῇ 93, 1ς8,᾿ 

: 

' 



. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Βι 

Δαυὶδ.25] κ 24{-- Δαυὶδ τῷ βασιλέως] τε βασιλεως Δαυιδ' 247. 

τὸ βασιλέως} ΤΕ 1], ςς. ΑΙΕχ. 

ΧΧΙΝ. ᾿Ασαὴλ ἀδελφὸς Ἰωὰξ] ᾿Ασὼλ υἱὸς Ἰωδέλ Θεοῖς. δὃὅ- 

τος} α 82, 93» 1ο8. Οοιρρὶ. ἐν τοῖς τριάκοντα ] ἐκ τῶν τριάκοντα 

Θεοῖρ. Ἐλεανὰν] Ελλαναν 82, 93, τοΒ. Αἰλιᾶναν 447. Ἑλκα- 

νὼν (αι. Νῖς. Δεδὶ] Λαδὲι 111. Χ, ΧΙ, 29, 64, 717) 745 98, 

τού, 119) 1205) 121) 1347) 1445) 158, 243) 24ς. Οοιρὶ. ΑἸά. Οεοτρ. 

δῖαν. Δυϑὲι 93. Αἰεχ. Ἐλιδὲ Ατπ]. 1. Ατῃ. Ἐά. πατραδέλφου 

αὐτῷ] αὶ 19. 82, 93 1986. ἐν Βηϑλεέμ) ἐκ Βηθλεεμ, ΧΙ, 10, 29, 44» 

(ςς. εχ σοπ᾿) ςό, 64) 71) 74) 82) 92, 935) τού, τοϑ, 110, 121) 123, 

1:8, 236, 242, 243, 247. Οοπιρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ, (αἵ. Νίο.. εκ Βαιϑ- 
λεεμι 120, 134) 144. εκ Βιϑλεεμν 245. 

ΧΧΝ. [π δαυεπ οδἰαίορο Οοάεχ 121. ουπὶ Οοὐΐςε 29. ΡΪδπε 

ςοηίδητι. Σαιμὰ] Σεμωϑ Χ, ΧΙ, 29, 445) 52, 71) 74592, 98, τού, 

110» 120, 123, 134) 144) 1.8, 236, 242, 243) 244) 245, 246. ΑἸά. 
Οἷϊ. Νίο. Σαξαιας 19. Σαιίμὼ οοπ. Σαιμμωϑ 80 ἃ]. π|. ςς. Σε- 

'μωϑ' Αρωαι τ6. Σαιμωϑ 64. Σαμαιας 82, 93, το. Οοπιρί. Σα- 

μὰ 247. Οοὐά. ϑεγρὶ! φυΐηαιε. Σώμμαὶϊ ΑΙοχ. Σαμαΐ Αγη,. 1. 

Σαμαὰ Ατπι. Ἐά4ά, Σεμὼπ Θεοῖς. Σεμὸδ ϑ8ῖδν. Οὗτος. ὁ Ῥε- 

δαῖος] Οδαρι 19, τοϑ. ὁ Αρωδι Χ, ΧΙ, 29, 44) 52, 64; 715) 74» 92» 

ο8, τού, 119.) 120, 134.) 144, 236, 242. ΑἸά. (αϊ. Νῖς. ὁ Αραδαιος 
ςς. εχ Τςοττ. 8Ὁ 4]. τη. ᾿Ελικαϑαρωδὶ (ῆς) ς6. ο Αδαρει 82, 93. ὁ 
Αρωδὶ. Ἑλικῶ ο Αρωδὲ 123, 158... ὁ Αφροδὶ 244. ο Αρωδὴ 24ς. Α- 

ρώαι 246. ὁ Αρδδαιος Αἰλιακα ὁ Αρεδαιος 247. ὁ ̓ Αροδὶ Οοπηρὶ. 

ϑϊαν. Μοίη. ὃ ᾿Αρεδαῖος Ἐνακὰ ὁ ᾿Αρεδαῖος ΑΙεχ. ὁ Ῥεϑαῖος 
Ἀπ. 1. δ᾽ Αροδὶν Οφοτρ. ᾿Αροδαῖος δῖαν. Οἰἶγορ. ς. Οοἀά. δε, 
εἰ Αττη. Εἀά. εὐπὶ Εἀά. οπΊ. 

ΧΧΥῚ. Σελλὴς] Χαλλης το, ςό, 82, 93) τ98. Χελις 44. Χελ- 

λῆς 64, 1107 123) 14471ς8, 242, 24ς. ΑΙά. δίαν. Μοίᾳ. Χελι γι. 

Σεληκ 24). Ἑλλὴς ΑΙεχ. Σελλὸμ Απῃ. τ. τη). Ἐά. Σελλὴμ 

φυΐπφυς Οοαά. ϑετγρίϊ. Χελλὶς Θεογρ. ᾿Χελὴς 81αν. Οὐἶγος. ΣΣελ- 
λὴς ὁ Κελωϑ)}] Ελικα ο Αρωδι. Χελλῆς ο Φαλλωνι Χ, 20, 929 120, 236, 
243.) 244. (δέ. Νῖο. ἔς, πἰαθ ὥαλωνι, 74. ἔς, πῇ Χελλες, 98. ὅς, 

ηἷἢ Χελλις, τοῦ. ἥς, πῇ ἔδικα, 124. Ἡλικα ο Αρωδι, Χολλῆς ο 

Φελλωνι ΧΙ. Ἑλικα ο Ορωδι. Χελης ο Φαλωνι ς2. Ελικαϑα, Ρωδε, 
Χελλης ὁ ᾧυλλωνι 246. Ἐλικὼ ὁ ̓ Αροδι. Χάλλις ὁ Φαλτί Οοπηρὶ. 
ὁ Κελωθι] ο Φαλγονι το. ο Φαλλων! 44, τύ, 119, 1445) 242. ὁ Χε- 

λωϑι 64. ΑἸά. Σοφαλωνι γ1. ο Φαλμωνει 82, 93. ο ᾧλαγονι 1οϑ. 
ο ῴῷαλωνι 1ς8. ὁ Φαλλενει 247. ὁ Φελλωνεί Αἴεχ. - ἼΑλλας ὅ 
Πελλαϑ Αἴπ|. τ᾿. Ασηι. Εά. ὁ Κελαοϑί Οοάεχ ὑπι5 δεῦρ. ἀπὸ Ἐ- 
λοδόϑ᾽ ϑῖαν. Οἷἶτορ. ὁ Κελωθί ὅς. δά ἔπ. οοπ|.} α 24ς.-. ρας] 
Ἰδαε το, 82, τοϑ. Ιρα 44) ξ2, τού, 242. (οπιρὶ. ἸΙέρα δῖαν. Οἶτορ. 
Ἴρας υἱὸς Ἴσκα] Εἰρα νιος Εκκης Χ, ΧΙ, τό, ττ9. ἔς, πἰῆ Ιρα 29, 

64, 745 925 08, 120, 123) 134) 144.) 216, 243, 244. ΑΙά. (κεῖ. ΝΙο. 

δίαν. Μοίᾳ. ὥς, πῇ Ηρα, γ1. ἔς, πἰῇ Εἰρρα, τς8. ἤς, πἴῆ ὃ 
υἱος, 246. Ιδαε υἱος ἐκ τῆς (ῇ.) 9,.:. [Ἴσκα] κκις το, 445 τού, 

1τοβ, 242. Οοὔρὶ. Εκις ςῷ. Εχκχης (ςς. εχ σοιτ. δΌ αἱ. π|.) 82. 
Ἐσκαε 247. κκας Αἰεχ. Ἐσκάϑ' Ασπι. σ. Αγ. Ἐά. ᾿Ισκῶϑ' (ο- 

ἀδχ ὑπὺ5 ϑεγρὶϊ. Κὶς σδοῦρ. ὠπὸ Κὶς δίαν. Οὗτος. ὁ Θεκωΐτης] 
ὁ Θεκεὶ 19) 1οϑ. ὁ Θεκωνιτῆς ξ 5. {εξ ἃΡ αἱ. πγ. ἀδπηρίο νυ. ὁ Θεχεες 
82, 93. ὁ Θεκοιτῆς ᾿ςβ. Οομηρί. ο Θεκεωνιτῆς 247. ὃ Θεκουίΐτης 
Ἀττι. 1. Ασηι. Εά. ὁ Γεϑοΐτης Θεοῦ. ὁ ̓ Αϑεκωΐτης δῖαν, Οἴἶτογ. 

τῷἪ Θεκωΐτε ϑαν. Μοίῃ. 
ΧΧΨΠΙ. ᾿Αξιέζερ] Εξιεζερ 1.8. ᾿Αδεζὲρ Θεοῦ. ὃ ̓ Ανωθί- 

τῆς] ο Αναϑωθι τ9,).108. ὁ Ανωθωθίιτῆς ΕΧ ΟΟΙΤ, 80 αἱ. πη. ςς. 0 
Αναϑωθιτης τό, 134) 1ς8, 242, 446. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ο Αναϑωϑθει 82, 
93. δ᾽ Αναϑοϑίτης ϑῖλν. ὁ ̓ Ανωθίτης δ. δά ἤπ. οοτη.} ο Αναθω- 
ϑιτῆς. Σαξεχαι ο Ασωθιτης Χ, 64) 74.) 929 110, 1235, 144.) 436. ΑἸά. 

(δι. Νίς. ὥς, πἰῆ Σαδεχε, ΧΙ, ς2) τοό. ἔς, πἰῆῇ Αξεχαι, 29,.98, 
243. ὥς, οἰῆ Σαξεϑαι, 12ο. ὁ Αναϑωτιτης Σαξαχαι ο Αϑωθιτης 

44. οὁ Αναϑωθητης. Σαδεχε ο Ασωθητης 24ς. ἐκ τῶν υἱῶν τῇ 
᾿Ανωθίτου]) καὶ 19,9 66, 82, 93» 1οϑ, 134) 1ς8, 242, 246. Σαξεχαιο 

Ασωϑθυτης γ1. Αὔεχε ο Ανωθίτῆς 244. Μεξεναὶ ὁ ̓ Ασωθίτης Οομρρὶ. 

Σαξεχεὶ ὃς ἐξ ̓ Ασωπὶϑ Οεογρ. Σαξεχεὴ ὁ ἀπὸ ᾿Ασοϑίτ ϑῖδυ. τῷ 
᾿Ανωθίτε]} τῷ ᾿Ασωθείτου ΑΙεχ. τῷ ̓ Ασωθϑίτε Αττη. Ἐάὰ. 

ΧΧΥΤΙΙ. ἘἙλλὼν] Σελλωμ 11. λων ζ2, 71, 247. Σελμῶν 

Οοιρὶ. Αἰεχ. Ἐλοὸν δῖδν. Οἷἶτορ.0 Ἑλλὼν ὁ ᾿Αωΐτης] Σαμεν ὁ 

᾿Αριδὰ ϑίαν. Οἰΐἕγορ. 

ν᾽ 

ΚΕΦ. ΧΧΙΠΙ, 

αὐτθ" χαὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν δυνατὼν Δαυὶδ τῷ βασιλέως. ᾿Ασαὴλ ἀδελφὸς Ἰωάβ’ ὅτος 24. 

ἐν τοῖς τριάκοντα" Ἐλεανὰν υἱὸς Δεδὶ πατραδέλφα αὐτῇ ἐν Βηϑλεέμ᾽ γδαιμὰ ὁ Ῥεδαῖος, ̓  Σελ- 25. 26. 

λὴς ὃ Κελωϑί: Ἴρας υἱὸς Ἴσκα ὁ Θεχωϊτης" ᾿Αδιέξερ ὁ ᾿Ανωϑίτης, ἐκ τῶν υἱων τὰ ᾿Αγωϑίτε' 27. 

Ἐλλὼν ὁ ̓ Αυΐτης: Νοερὲ ὃ Νετωφατίτης' ᾿Ἐσϑαὶ υἱὸς Ῥιξὰ ἐκ Γαδαὲν υἱὸς Βενιαμὶν τοῦ 28, 20. 

Χεϑϑι, Ελιμαν ο Ακαχ! 19. ἔς, ουὑπὶ Σαξελι ρτὸ Σαμεν, τοϑ. Σα- 

ξδενει ο Χετῖϊει. Ἐλεμαν ο Ακαχει 85. Σαμάνει ὁ Χετϑες, Ἐλει- 

μᾶν ο Αχάχει 93. Ελώ νιος Βαανα. λων Ολονιτῆς 24ς. 

τῇ] ὁ Αωνιτῆς Χ, 29, εὅ, ό4, τς8, 546. ὁ Αδωνιτὴς ΧΙ, 119. ὃ 

Αλωνιτῆς 44) 525) 74) 92) 98, τού, 120, 123) 134) 243,) 244) 247. 
ΑΙά. σι. Νίο. Θεοῦ. δῖαν. Μοίᾳ. ο Ελωειτῆς οΟΙΤ. ΔΌ δ]. τη. Αγω-. 

γειτῆς τς. ὁ Αμώϑιτης 71. ὁ Αλλωνιτὴς 144. ὁ Αλωνιτις 436. 
᾿Αχοίτης Οοπιρί. ὁ Ἐλωΐτης ΑΙεχ, ὁ ᾿Αγιότης Απη. 1. Απῃ., 
Ἑά4. ᾿Αλονίτης δῖαν. Οἰἶΐξτορ. Νοερὲ] Μοορε Χ, ΧΙ, 29, 44) ς2, 
98, τού, 120, 1345) 144) 236, 243, 244. (δῖ. Νίο. Μοερε ςς, 64, 

τἀ1. Νοορε τό, 246,247. Νίοορεον 21. Βοορε 74. Βοερε 24:. Μα- 

χαραὶ Οοπιρ. Μοεὲ ΑἸΙά. ΄ Νωδεξ Οεογ. Μοξεὶ 814ν. Οἴτορ. 
Μοεὶ 8[αν. Μοίᾳ. Νοερὲ ὁ Νετωφατίτης] Ἄρναν ο τε Φελτιξ. Αν- 

νᾶν υιος Βααναονε τὸ ὥαγνι το. Μααρνᾶν ο του ᾧῴατει" Ααλλαν υἱος 
Βαανα ο Νετωφαϑει 82. λα υἱος Βαανα ο Νετωφαϑίτης 92. Μαρ- 
γᾶν ο του Φατεια" Αλλαν υἱος Βαάναον ἐτωφάτει (ἔς : ἰοεῖ, νοίυϊε Βα-. 

ανῶ ο Νετωῷ.) 93. Αρνᾶν ο τε Φελτια, Αὖδαν υιος Βααναονε τε ῴῷαϑι 
1ιοϑ. Μοορε ο Νετωφαϑήτης. λα υἱος Μααναὼν Ἐτωφαϑητης 1 ς8. 

. Μαεραεὶ ὁ Νετωφαϑίτης" ᾿Αλὰφ υἱὸς Βαανααὶ τῷ ᾿Εφραϑαίου ΑἸεχ. 
ὁ Νετωφατίτης] ο Ἐντωφατείτῆς 11. ὁ ΠΡ τη; ΠῚ. ἘΈλα 
υιος Βαᾶνα ο Νετωφατιτὴης Χ. ο Νετωφαϑιτης, ἔλα νιος Βανα ο ΝΥ ε- 

τωφαϑίτὴς ΧΙ. ἔς, π| Βαανα, 29, 64; 98, τού, 144) 243. ἔς, πἰᾶ 
Βαανῶ, εἰ Ἐλαδ ρτο ᾿Ελῶ, Οοπιρί. ο Νετωφαϑίτης, Ελα νιος Βχανα 
44. ο Νετοφϑαϑιτης" Ελα υἱος Βαανεν ο Νετοφϑαϑιτης ς2. ὁ ἘΕν- 
τωφατιτὴς (6Χ οοττ, ΔὉ α]. πι. υἱ ἷπ ΕΔ.) ςς. ο Μετωφαϑίτης, Ελα 
υιος Βαανὰ ο Νετωφαϑιτὴς τό, 246. Ἐτωφαϑιτης" λα νιος Βαανα 
ο Νετοφιτὴς 71. ὁ Νετωφαϑιτῆς, Ελα υἱος Βαανα ο Νετωφατιτης }4, 
120, 134. ὁ Νετωφαϑιτης Ελεα' νἱιος Βαανα" ο Νεοφαϑιτῆς ττο. ὁ 
Νετοφαϑίτης, Ελη υἱος Βαανα ὁ Νετοφαθιτης 122. ἢς, πἰῆ Ἐλα εἴ 
Νετωφαϑίτης ἴῃ οἷς, Ιοοο, 226. ἤς, ηἰῇ Νετωφαθιτης ὈΪ8, ΑΙά, ἔς, 
πα Ἐλὰ, δῖ. Νίς. -Ἐ λα υἱος Βαᾶνα ο Νετωφαϑιτης 244. ΟΝε- 
τοϑαφιτῆς 24ς. ο ΝΝετοφαγιτῆς, Αλαῷ υἱος Βαανα ο Νετοφαϑει 247. 
ὃ Νετωϑαπάτης. ᾿Αλὼπ υἱὸς Παμπὰᾶμ. ᾿Λναωὲ Νεπϑαλίτης Απη. 1. 
Νεϑοπαϑίτης. ᾿Αλὼπ υἱὸς Παμπὰν. ᾿Ανωὲ Νιεπλαϑίτης Απη. Εά. 
Νεϑωπατίτης. Ελὶ υἱὸς Βαάν, ὃς Νεϑοπατίτης Θεοῦ. ὁ πὸ 13α- 

ετοϑὶτ, '᾿Ελὶ υἱὸς Βαᾶν, ὃς ἀπὸ Νετοφαϑιτ δῖδν. Οἴτορ. Νετωφαϑιὶ- 
της. Ἐλὶ υἱὸς Βαῶν, ὃς ἀπὸ Νετωφαϑίτ 8ῖαν. Μοίῃ. 

ΧΧΙΧ. ἘἘσϑαὶ] Εδὲι Χ. Ε99, ΧΙ, 29, ς2, ςό, 64, 74) 92, 98, 
τού, 1ο8, 119, 120, 122) 1249 1447γ 18, 216, 242, 243, 244, 246. 

Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. (δι. ΝΊς. Ασπι. 1. Απῃ. Εά. δῖαν. Εϑοε το. Εϑι 
44. ϑι γι. Εϑει 82. Εϑϑει 93. Εωϑει 54ς. Σεϑὲ 24). Ἐχκπὶ. 

᾿σϑαὶ---τῷ Ἐφραϑαίου] Βαθεῖ ἴῃ οδαγαῖς, ἠηΐπογε ΑἸεχ, "", Οεογρ. ᾿ 

Ῥιδὰ] Εριμα το. Ἐρξα ςό, 246. Ῥιδαι 64. (οπιρὶ. Ἐρείδα 82, 
93. Ριδαα 925. Ἐριξα τοϑ. Ριμα 216. Ῥαχεει 24ς. Ῥεδαι 247. 

ἐχ Γαξαὶϑ] ἐκ Γαξδαα 123. εχ Βαα' 144. 
ἐκ Γαξαωθϑ 247. ὃ ἐκ τῷ βενξ Οοπιρὶ. ἐκ Γαδαὼν ΟΘεοτς. εἰ ἢς ἔετε 
ϑίαν. ἐκ Γαξαὲϑ---Ἐφραϑαίου] εκ Γαθχα Βενιαμειν. Βαναιας ὁ 
Φαραϑωνιτης Χ, ΧΙ, 29, τό, 119, 24ς. ἔς, πἰῇ Βενιαμιν, 445 64, 
74) 98, τού, 120, 134) 236, 242, 243, 246. Αἰά. (αι. Νίο. ἔς, 

πῇ Βαινιαμῆν, 1.8. ἐχ τῷ βενε Βενιαμιν 19. ἥἤς, ργρπΆΠῸ ὁ, 82, 

93. 108. ἐκ Γαδαα Βενιαμιν Βανεας ο Βαραϑωνιτῆς ς2. ἔο, πἰῇ 
Φαραϑωνιτῆς, 244. εκ Βενιαμιν! Βαναιας ο Φαραϑωνιτὴῆς 71. ἢο, 
ἤπε εχ, 92. υἱὸς Βεν.] κα νος 144. ΟΟΠΙΡΙ. υἱου Βεν. 247. τῶν 

υἱῶν Βεν. ΑτπΊ. 1. Ασπῃ. Ἐά. Θεοῦ. δαν. τὰ Ἐφραϑαίξ] Βαναιας 
ὁ Φαραϑωνιτῆς 123, 144. Αἰεχ. - Βαναιας ο Φεραϑα 247. Βανέας 
ὁ Φαραϑωνίτης ΟομΩΡΙ. εἰ ῆς ἔετε θογρ. 8[αν. “- ̓Ασμῶὼϑ] Αζμωϑ 
Χ, ΧΙ, 29, 44) 52, 747) 98.) τοῦ, 119, 120, 123. (αἴ. Νίο. Αδδαι 10, 

ς«2 

ὃ ᾿Αω-- 

-, ἊΡΣ- 

82, 93. 108, 134) 144) 1.8, 236, 2429 243. ΟΟΙΡΙ. Αζαωρ 64. τε 7γῦ 

Αζμωϑ᾽ γι. Αζιμωϑ 92. το Αλααϑ φάς. Ζαῶρ ΑΙά. Τεογρ. δἴαν. 

Μοίᾳ. ᾿Ασμὸν Απῃ. 1. Απῃ. Εά, ᾿Αζαὸρ ὅ8[αν. Οἶτος. ᾿Ασ- 
μὼν δε. δὰ ἤιν. σοπι. 33.} 246. ὁ Βαρδιαμίτης} ο Βαρσαμιτὴς 

Χ, ΧΙ, 44, 52, 64) γ1, 929) 98, τού, 119.) 120, 134) 144) 243, 244. 
Αἰά. (ἵἱ. Νίῖς. Ασηϊ σ᾿. Αγηγ. Εά. Οδοῦρ. 8ῖαν. ο εκ Νεχάμαι τ. 

ο Βαρσανιτῆς 29, τό, 1.8, 24ς. οὁ Αξαρσαμιτης ςς. ὁ Βαρσαθιτῆς 
74. ὁ εξ Ναχαξαι 82. ο εξ Νεχαξαι 93. ο Ἐξεναχαξαι τοϑ. ὁ 
Βαρσαμιτις 436. ο Βαρσαμιτοις 245. ο Βαρσαμηϑὴς 247. ὁ Βαρχ- 

μίτης Οοπιρὶ. ὁ Βαρωμίτης ΑἸεχ. | 
ἍΝ 

{{ι᾿ ὦ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΠΙ͂Ι. 
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80. 

Ἐφραϑαίου" ᾿Ασμὼϑ ὁ Βαρδιαμίτης' Ἐμασοὺ ὃ Σαλαξωνίτης" υἱοὶ ᾿Ασᾶὰν, Ἰωνάϑαν' Σαμνᾶν 

᾿Αλιφαλὲϑ υἱὸς τῇ ᾿Ασξίτου, υἱὸς τ Μαχα- ὁ ᾿Αρωδίτης" ᾿Αμνὰν υἱὸς ᾿Αραὶ Σαραουρίτης" 

χαχί" ᾿Ἑλιὰξ υἱὸς ᾿Αχιτόφελ τῇ Γελωνίτου" ᾿Ασαραὶ ὃ Καρμήλιος τῇ Οὐραιοερχί. Τ'άαλ 
υἱὸς Ναϑανά' Πολυδυνγάμεως υἱὸς Γαλααδϑδί" 

ἜΞΩ πῶς τ ἢ 

ΧΧΧΙΙ. ᾿Εμασὲ] Ελεασα Χ, ΧΙ, 50, ς2, ςό, 64,71, 74,92, 98, 119) 
120, 123») 134) 1ξ8, 236, 243, 244,)24ς. Αἰά, (δι. ΝΊς. Θεογρ. δίαν. 

Μοίᾳ. Ἐλεασω 44. ἔκμασε ςς. Ἑλεασαρ ιο6. Ταλσαδινῆς τοϑ. 
Ἑλεανα 144. Ἐλεσα 242. ἐψ μασὲλ (0) 247. Ἐλιαδὰ Οοηρὶ. 
Ἐλιὰξ ΑΙεχ. Ἰελὶ πῃ. ᾿. Ἐλιὼς Ατπ. Εά. Ἐλιασὰ ϑ8ῖαν. 
Οἷἶτορ. Ἐμασὲ ὁ Σαλαξωνίτης] Ταλσαμεης ο Σαραξαϑει Αζελ- 
μὼν ο Αδέννει το. Ταλσαξη Ησοσαραιξαϑει Αφελμὼν ο Αξερνες 82. 
Τελσαθεης ο Σαραιξαϑει, Αξελμὼν ο Αβαρνει, 93. ὁ Σαλαδωνίτης] 
νιος ο Αναξωνιτῆς Χ, ἢς, πἰῆ Αλαξωνιτης, ΧΙ, 20, ζ2, ς6, γι1, 74, 
983, τού, 120, 134) 144) 236, 242, 243. (Δἴ. ΝΙΙο. νιος Αλαξωνι- 
τῆς 44. υἱος ο Λαξωνιτῆς 64, 24ς. νιος ο Αλωνιτῆς 92. ὁ Σαραι- 
ξαϑει Αδελμων ο Αδεννεε τοϑ. υἱὸς ο Αλαμωνιτῆς 1109 244. νιος ὁ 
Λαξονιτης τ ς8. δῖαν. Οἷἶτοξ. ο Σαλαμωνητὴῆς 247. νἱὸς Ὀλαζωνί- 
τῆς ΑΙά. Ἐσσαγαπονίτης ΑἸ. τ. Σαλαβονίτης Ατγη. Ἐά. Λαονί- 

τῆς Οεοῦρ. υἱὸς Σαλαξωνίτης ϑῖαν. Μοίη. υἱοὶ] υἱὸς 247. ΑΥ̓ΠῚ. 1. 
Απη. Εἰ]. υἱοὶ ᾿Ασῶν---ὁ ᾿Αρωδίτης ἴῃ οοπι. {ε4.] Βασαι ο Γωυνι. 
Ἰωναϑαν νιος Σαμαὰ ο Αρωριτῆς Χ, ΧΙ, 29, 64, 98, τού, 119, 120, 134, 

1449 236, 242, 243. ΑΙά, (αῖ. Νὶς. ὥς, οσιπὶ Σαρβα ο Αραϑυριτης 
Ρῖο Σαμαὰ ο Αρωριτῆς, 44. ἄς, ἰῇ Βασε, ς2. ἔς, πἰῇ Σαδα, 74. 

ἔς, πἰἢ Δρωνιτῆς, 123. ἧς, πη Σαμαα, 244. ἔς, πῇ Αρωρητῆς, 24 ς. 
Σαλαξααϑ ο Σασαλαμαᾶνι. Ἰεσσαι ο Γενι. Ιωναϑαν υἱὸς Σαμαα 10. 
Βασαν, Γωΐνη, Ιωναοδ, υἱος Σαδαϑαρωριτης τό. Βασαι ὁ Γωνι. Ἰωνα- 

ϑαν υἱος Αμα οὁ Αρωνιτῆς 71. Σαλαξαϑ ο Σαλαμανει. ἵεσσαι ο Του- 

ψει. ἴωναϑαν νιος Σαμαα 82. ἥἢς, ηἰ Σαλαμανι εἴ Ιασσαι, τοβ. Βα- 
σαι ο Γοῦνι, ΙἸωναϑαν νιος Σαρχιῶ ο Αραϑυριτὴῆς 92. Σαλαμαϑ ο Σα- 
λαξανει. Ιασσαι ο Γἕνει. Ιωναϑαν νιος Σαξαα 93. υἱοὶ ᾿Ασῶν, Ἰω- 
νάϑαν] κα τς8. υἱοὶ Ἰασὲν, Ἰωνάϑαν σομρ!. Βασεὶ ᾿Αϑνίτης Ἰωνά- 
ϑαν Θδοτς. Βασεῖ Γονίτης: Ἰοάϑαν 5ϊδν. Οἶτορ. ἔς, ἢ Ἰωνάϑαν, 

ο ϑῖαν. Μοίᾳ. 

ος ΧΧΧΠΙΙ. Σαμνᾶν] Σαμνας ΠΙ|. Βασαι τ:8. Σαμὰ Οοπρὶϊ. 
ΑΙεχ. υἱὸς Σαμανὰ Οεοτρ. 5:1ν. ὁ ᾿Αρωδίτης] ο Τοονιτὴς 158. 
ὁ ̓ Αρωρίτης Οοπηρ!. ὁ ̓ Αρωθίτης Απῃ. Ἑά. ᾿Αρορίτης Οεογς. Δ." 
ρορίτα ϑῖαν. Οἷἶτοσ. ᾿Αρωρίτε 5ν. Μοίί. ᾿Αμνᾶν] Αχιαν Χ, 

ΧΙ, 29, 52) ς6, 71) 747 τού, 110, 120, 123, 1347)236,243,.244,24ς: 
ΑΙά. (δι. Νῖς. ὕθοῦρ. δῖαν. Σαμνὰα ςς. Αχιὰ 64. Αχαιαν 98. 
Αρχιᾶν 144) 242. ᾿Αχιὰμ Οορί. Ἰεγιὰν ΑἸ. 1. Απῃ, Ἑά. 

᾿Αμνὰν ἄς. 4 ἔπ. σοπ,.] Αραχει υἱος Σαραχω 19» 108. κ 44, 92. 
Αραχει νιος Σαχᾶρ ο Δραρειμιτῆς 82. Δραχεῖι νιὸς Σαχάρω 93- 

νιος Ναϑαν νιος Σαμαα ο Αρωριτης. Αχίαν νιος Σαραια ο Αραϑυρητης 
χςξ8. ᾿Αραὶ] Αραδ Π|. Αραια Χ, ό4ᾳ. Σαραια ΧΙ, 29, τό, 
98, τού, 119, 120) 123) 1347 1447) 242) 243,)245. (αἵ. Νίο. Σαρεῶ 

ς2. Σαραιᾶν 71. Σαραιλ 74. Σαραα 244. Αραει 247. Σαρὰρ 
Οομιρὶ. ΑἸεχ. ᾿Αρατὰ ΑἸά. ᾿Αρεδὲ Απῃ. τ. ᾿Αρὲδ᾽ Αγην. Ἐά. 
᾿Αρεϑὰν Οεοτγ. ᾿Αρεϑὰ 8,αν. Οἶτορ. ᾿Αρῶτ δῖαν. Μοίᾳ. Σα- 
ραερίτης} 0 Αραϑῦυριτης Χ, ΧΙ, 29» 52) ςς» ςό, γ1,) 74, 98, τού, 119, 

1:20, 123) 134, 144,236, 242, 243. 244. (αἵ. Νίς. ὁ Αραϑεριτὴς 64. 
ΑΙά. ο Αραϑυρητῆς 24ς. ὁ Αρειτῆς 247. ἢ ᾿Αραδίτης Οοπρὶ. ὁ 
᾿Αραρίτης ΑΪοχ. ᾿Αραϑίτης Ατηι. 1. ᾿Αραϑιρίτης Απ. Εα. ᾽Αρ- 

περίτης Θεοῖς. ᾿Αραϑέρ ϑίαν. 
ΧΧΧΙΨ. ᾿Αλιφαλὶϑ] Αλιφαλατ 445) τό, γ1, 74) 92, 98, τού, 

120, 134) 144) 243) 244. 246. Λλιφαϑ ς2. ἘΕλιφαλαϑ 64. ΑἸά, 
δίαν. Αλιφαλωτ τς8. Αλιφατ 226. (1. Νίο. Αληφαλαϑ 24ς. 
Ελιφαλετ 24η. Ἐλιφαλὰτ Οοπιρ!. ᾿Ελιφαλὲϑ ΑΙεχ. ᾿Αγιπαγὶ 
Απὴ. τ. Ἐλιπαλὶπ Οεοσ. ᾿Αλιφαλὲϑ---Μαχαχαχί] Αλιφα- 

λᾶτυιος τα Μαχααχ͵ Χ. ἔς, πᾶ Μαχααχι, ΧΙ]. ἔς, πῇ Μαα- 

χααχι, τ19. Ἀρεριμῶ ο Φελλες νιος Δέσσαια. Μακαρϑει ο Θαλααμι 
19. Αλιφαλατ υιος τε Νααχαϑι 29. Οφελλει υιος Ασσαια. Μακαρϑει 

ο Θαλααμ 82. Αραρειμᾶ ὁ Φελλει υἱὸς Ασσαια. Μακαρϑει ο Θα- 

λααμ 93. Αρεριμα Οφελλι υιος Ασσαια, Μαχαρϑει ο Θαλααμ, 108. 
᾿Αλιφαλὲϑ' ἄζο. 4ὰ ἔπ. οοπι.] Ελιαδ υἱος Αχιίτοφελ τὰ Γελώνιτα Αι 
ο Μεϑυραφι Αλιφαλατ υιος Μαλχα 244. υἱὸς τ"΄--Μαχαχαχί] 
υιος Μααχα Αχ! ο Μιϑιραϑι 44. υἱος Μαλχα" ἔχι ὁ Μεϑυραϑι 

ζα. ἔς, ουπῦ Αχι ῥζὸ ἔχι, 92) 123, 236. (αἵ. Νῖς., νιος τοῦ Μα- 

χααχ! 56, 1ς8. υἱιος τοῦ Μααχ! 64; 246. ΑἸΙά. Ες, ἤπε τοῦ, 71. 
διαν. νιος τε Μααχα, Αχι ο Μεϑυραϑι 74) τού, τ2ο. ἔς, πἰῆ 
Μαχααϑιν» ᾧϑ. ἔς, πἰῖ ο Μεϑυραρι, 134. ἔς, ουὐπ) Μαλχα ῥτὸ 
Μααχα, 144- νυἱος τε Μαχααϑι, Αχι ο Βεϑυραϑι 243. νιος τὰ 
Μαχαϑι, Αχ! ο Μεϑυραϑι 244. υἱος Μαχαχ! 24ς. υἱὸς Μαχὶρ 
Οθοτς. υἱὸς τῷ ̓ Ασβίτε) νιος τε Διτιβε 11. υἱος τὰ Δὄιτου 247. 

γον. ἢ. 

| ̓Ελιὲ ὁ ᾿Αμμανίτης' ᾿Αδροὶ ἀπὸ χειμάῤῥων" 

υἱὸς ᾿Αχασξαὶ Οομρ!. υἱὸς ᾿Αγιπὰζ Ἀτῃι. τ. τὸ ᾿Ασιξδίτε ἴτεϑ 

Οοάά, δεγεῖ!. υἱὸς τῇ ᾿Ασιπαζ Ατχι. Ἑάὰ. υἱὸς τὸ Μαχαχαχί} 

τὸ Μααχαϑί Οοπιρὶ. υἱὸς τῇ Μααχά Οοὐά. ϑετγρὶϊ ἀπο. ἔς, πἰΩ͂ 
υἱξ», Οὐάεχ υπυβ δ5εγρῖ. τῷ Μαχαχαχί] τὰ Μαχαχαάχει 11. 
τε Μαχαχαλκη 247. τὸ Μαχαταίον ΑΙεχ. ᾿Αμάχ, Αστῃ. τ. Αστη. 
ἙὰΔ. Ἐλιὰξδ] Ελιαφ 1Π| 446. Τελιαῦ Χ. ἘἙλγαδ 244. Εναξ 

24). Ἐλιὼμ Οοπιρὶ. Ἰελιὰξ Απη. τ. Ἐγιὰδ Απῃ. Εἀ. Ἐλιαδπ 
Οεογς. Ἐλιὰδ ὅτο. δά βη. οοπι.} Αχιτοφελη Γαλααδ το. Αχει- 

τοφελ ο Γαλααδ 82, 93. ἔς, πἰῶ Αχιτοφελ, ᾿ιο8. ᾿Αχιτόφελ] Αρ- 
χιτοφελ 247. τὰ Γελωνίτε) τε Φελτε Γελωνιτε 44. τα Γειλωνιτα 

ις8. ΑἸεχ. τὸ Λελωνιτου 4236. τῇ Γελωνῆτε 247. ᾿Αγαγαμονίτου 
Αγ). 1. τῷ Γαλαμονίτε Απῃ. Εὰ. Γαλμονίτα ἴτε Οοὐά, ϑειρὶ!. 
τὸῷἪ Ἰαλονίτε Οεοῦρ. τὸ Γελοονίτε δῖαν. Οἶτορ. τὰ Γελωνίτου" 
᾿Ασαραὶ] τῇ Γελωνὶ τὰ ᾿Ασσαρὲ ς6. ἢο, πἰῆ ᾿Ασσερὲ, 246. 
ΧΧΧΨ. ᾿Ασαραὶ] Ασαρε ς2. Οοπιρὶ. Ατπη. 1. Αττη. Ἑά. Ασα-͵ 

ραει 247. ᾿Ασαρεὶ 8ῖαν. Οἷτοσ. ᾿Ασαραὶ δζς. δὰ ἤἥπ. ςοπι.] Δα- 
μει ο' ἕακρι᾿ Καρμαεο Αφαρει τς. Δαμει ο ἔσσερει. Καρμαλειϑ, Α- 
φαρει 82. Δαμει Θεσσερει. Καρμαλει ο Αφαρει 93. Δᾶμι ο Ἐσσερει, 
Καρμααι ο Αφαρει τοϑ. ὁ Καρμήλιος] ο Καμηλιος 44. οὁ Καρμι- 

λιος 24ς. τῷ Οὐραιοερχί ) τα Ουρε υιος Ασᾷξι Χ, 92, 98, 120, 134» 
144) 236, 243, 244. (Αἴ. Νίς. τον Ουραι νιος ἥαϑαν ΧΙ. τε Ουρε 
υιος Ασᾶαι 29. Ορευιος Ασδι 44. ἔς, ρταπι Ὁ τα, τοό. τῷ Ρὲ υἱος 
Ασδι ς2. τε Ουρε υἱὸς Ασδιν ς-6. τῇ Ουρᾶι υἱος Ασχι ὅ4. ἔς, πΙῆ 
Ασδι 119, 1ς8, 242, 24ς. Οὐρε υἱος Ασξιΐ 71. τα Ουρε νιος ἔσδι 
74. τὰ Ουρεμ υἱος Ασξι 123. ΑἸά, δϊαν. τὰ Αρε υιος Ασξιμ “46. 
τε Ουρᾶει 247. Φααραὶ ὁ ̓ Αρδί σοιρρὶ, Φαραεὶ ὃ ̓ Αραχειείς ΑΙεχ. 

τῇ Δεερεργί Ατγπι. 1. Ατπι. ἘΔ. τῇ Οὐρῶὼμ νἱὸς ᾿Ασδί΄ Οεοτς. 
ΧΧΧΥΙ. Γααλ) Ιγαχλ Χ, 29, 449 ςό, 64, 745, 92, 98, τού, 110, 

1345) 144, 158, 243, 244) 246. (οπιρὶ. Ισδααλ ς2, 436, 242. [γα- 
λαλ 120, 24ς. Ϊεγααλ 123. οὁ Δρχιγααλ 5247. Ἰγάλλα ΑΙά,. 

Ἱεξάαλ (δι. Νὶς. Γαλὰ Απῃ. 1. Αγπι. Εά. καὶ Γαλὰ αεοτς. 

δ5ῖαν. Γααλ υἱὸς ἥαϑανα) α ΧΙ. Ιωηλ ο αδελφος Νίλϑαν, 10. 
ῆς, ἤπε ο, 829 93, 108. Ναϑανα] Ναϑαν Χ, 20, 44, ζᾶ, ςς, ςό, 
64. γ19 74,γ92, 098, τούς 110, 120, 123) 134, 144, 1ς8, 2326, 242, 

243) 24ς, 246, 247. (οχρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Ατπ). 1. ἄυο 

Οοἠά. ϑεγρὶϊ. Ασα. Εά. δῖαν. Μοίᾳ. Ιωναϑαν 244. Ν παν Οεοτρ. 
ἸΙαφάν ϑιαν. Οἷἶτορ. Πολυϑδυνάμεως] τολλυς δυνάμεως ΠῚ. ἀπο- 
δυνάμεως (ἢς) ςς. ὁ πολὺς δυναμεως 247. πολλῆς δυνάμεως ΑἸοχ. 
ἐκ δυνάμεως Αττη. 1. ἀυο Οοὐά. δεγρὶ!. Ασηγ. Ἑά. Πολυδυνάμεως 
ὅς. δὰ ἤη. οοη,.} Μαῦδααν νιος ᾿Αγαρϊελῆχ, (ἢ) ο Αμανιτῆς 71. 
Πολυδυνάμεως υἱὸς Γαλααδδι] Μααξαν νιος Αγαρι Χ, τς8. Μαδλαν 

νιος Αγαρ ΧΙ. Μασσαβα υἱιος Αγαρει τΗ. Μανᾶαν νιος Αγαρι 20. 

ῆς, πἰἢ Αγαριν, 92. Μαϑᾶαν υιος Αγαριν 44. Μαμᾶαν υιος Αγα- 

ριν ζ2. Μαῦααν υιος γαρι ςό, 98, 243) 2445 246. ’ἢς, πῆ Μα- 

δααμ, 64. Βαξαᾶν νιος Αγαριν 74. Μασαῦξα υἱιος Αγηρει 82. ἔς, 
πἰῆ Μασσαξα, τοΒ. Βασαδαρει (ἰογί. Μασαξαρει) υιος Σαγηρει 93. 
Μαξααν νιος Αγαριν τού, 120, 1449) 236, 242. (Δϊ. Νίς. Μαῦααν 
υιος Γαρι 119. Βαᾶν υιος Αγαριν 123. τ, ργαπιο καὶ, ΑΙ4. Μα.- 

ὅὄχαν νιος Αγαριμ 134. Μαμαακ νιος Αγαρι 24ς. ἐκ Σαβδά. Βανὶ 
ὁ Γαδί Οοπιρ. ᾿Ιδαὼν υἱὸς ᾿Αγαρί Θεογρ. καὶ Βααΐ υἱὸς ᾿Αγαρί 
ϑῖαν. υἱὸς Γαλααδδί  νιος Γαλαδει 447. υἱὸς Γαδδί ΑἸεχ. υἱὸς 

Γαλάδ Αττη. τ. υἱὸς Γαλαάδ (οὐά. ϑεγρὶϊ ἀιο. Αγαγ. Ἑὰά. Ἐλιὶ] 
Ἑλληχ, Χ, 29, 64, 92,) 98, 119, 120, 1349) 144) 18, 236, 242, 

243) 244) 24:. Ἰελληχ ΧΙ. Σαλααδ το, 82, 93, τοϑ. Εληλ 44. 
Εληχ ξ2, ςό, τοό. (αἵ. Νίο. Ἑλλιχ 74. ΑἸΙά. Ἑλιαχ τ23. Ελιχ 

246. Ελχεϑ 247). Σελὴκ Οοπιρὶ. Σόλεγὶ Αἰεχ. ᾿Ελλὶτ Οεοτα. 
ὁ ̓ Αμμανίτης] ο Ανᾶμιν 19, 108. ο Αμανιτῆς 64, ττο, 24ς. Αἴεχ. 
Απῇ. 1. Θεοῦ. ὁ Αναάμει 82. ο Ανάμειν 93. ὁ ̓ Αμωνίτης Οοπηρὶ. 
᾿Αμμονίτης Αττῃ. Εά. 

ΧΧΧ. α Τοῖ. σοι. 19, 82, 93. 1Ιο8, 246. Ῥοῃηϊξ νεγ. 20. ροῆϊ. 

νεσ. 29. 11, ςς. Μετ. 30, 31. ἱπιεγίετις νετ. 29. ροίξ νεῦρα Εφραϑαις 

Χ, ΧΙ, 29, 44» 52, ςύ, 64, 71, 74) 92, 98, τού, τ19, 120, 123) 134. 
144, τς8, 236, 242) 243,) 244, 24ῖ, 247. ΟΟπηρὶ. Αἰά. Αἰεχ. (δ, 

Νίο. Αδροὶ] αὅλοι, οοττ. ἴιρτα Δ ἴῃ ρ, 11. Αδροὶ ἀπὸ χειμάῤ- 

βων] Αὔϑαι ἐκ Νααλεας 11]. Ουρι ἐκ Ναχαλιγαιας Χ, 29, 7:1, 

98, 119, 244. ἔς, εἱῇ Εὑυρι, ΧΙ. ἢς, π|ή Ουριε, 44, 52) 74) τού, 

120, 134) 1449 36, 242. ὥς, ἱῇ Ναχλιγαιας, 123. Αϑὰ ὁ απὸ χει- 

μάρρων ςς. Ουρι ἐκ Νασχαλιγαιας τό, ἔς, πῇ Ναλαγιγαιαᾶς, 64. 

Ουριε ἐκ Ναχαμγαιας 92. ὥς, ηἰ Ουρι, 243. Ουρι ἐκ Μαχαλι- 

6 ΚἈ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

Ἔ ΚΕΦ. ΧΧΠΙ, 

5) τ!αδαξιὴλ υἱὸς τῇ ᾿Αφραδωϑθαίου" Τελωρὲ ὁ Βηϑωραῖος αἴρων τὰ σκεύη: Ιωὰξ᾽ υἱὸς Σαρουΐας" 31. 3). 

᾿ς ρας ὁ Ἐϑιραῖος: Γηρὰδ ὁ ̓ ΕΜεναῖορ' Οὐρίας ὁ Χετ]αῖος" οἱ πάντες τριάκοντα χαὶ ἐπά, 38. 30. 
ΚΕΦ. 
ΧΧΙΝ, φ Φ 359 9 ν Ν 9 3 Φϑ 7 

ΚΑῚ προσέϑετο ὀργὴν Κύριος ἐχχαῆναι ἔν ἸΙσραὴλ, χαὶ ἐπέσεισε τὸν Δαυὶδ ἐν αὐτοῖς, λέγων, 1. 
Ν 3. 7 “ ε Ν Ν » Ν » "“" 

Βάδιζε, ἀρίϑμησον τὸν Ἰσραὴλ χαὶ τὸν ᾿Ιέδαν. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς ᾿Ιωὰξ᾿ ἄρχοντα τῆς 5. 
ϑ “0 ΝΣ ᾿ Ν, εν 5, Ν δ ““ψὦ« φΦῳ 

ἰσχύος τὸν μετ᾽ αὐτϑ, Δίελϑε δὴ πάσας φυλᾶς Ἰσραὴλ χαὶ ᾿Ιόδα, ἀπὸ Δαν χαὶ ἕως Βηρσαξεὲ, 
νν Ν 2 Ν, γ᾿ νδν Ν "" » Ν ΩΝ - 

χαὶ ἐπίσκεψαι τὸν λαὸν, καὶ γνώσομαι τὸν ἀριϑμὸν τῇ λαδ. Καὶ εἶπεν Ιωὰδ πρὸς τὸν βασι-. 3. 

γεας τε8. Οὐρὶ ἐκ Ναὼ. Λιγαίας (6) 24.. Αδδει εκ Νααλγασ- 

σαει 44). Ἡδαὶ ἐκ Ναχαλιγαίας Οοτρ!. Οὐρὶ ἐκ Ναλαλιγαίας 

ΑΙ4. ᾿Αϑϑαὶ ἐκ Νααλγαίας ΑΙεχ. Οὐριὲ ἐκ Ναχμγαίας (ει. Νῖς. 

᾿Αδδαὶ ἀπὸ χειμάῤῥε Γοῦάς Ατπι. τ. Ασπη. Ἐά. Οὐρία ἐκ Ναλαλιγές 
Οεοτς. Οὐριξ ἀπὸ Ναλαλιγέας δῖαν. Οἴἶτορ. ἄς, πἰί, Νααλγέας,. 

δῖαν. Μοίᾳ. Ηά δαὶ ἐε ἰογγεπίε Οαας Ψιὶρ. 

ΧΧΧΊ. , Τοῖ. σοῃ. 19, 82, 93) τοϑ, 246. ΤΓαδαξιὴλ] Αει- 
ελξων 11. Αἔξιηλ Χ, ΧΙ, 29, ςύ, 64; 71» 98, 1199 158, 243» 244) 
44ς. Ἀριὴλ 44) 52) 74, 0259 1ού, 120, 123) 134) 1447236, 242. ΑἸα. 

(αι. Νίς. 8ῖαν. Ελξων 247. ᾿Αδὶ ᾿Αλδὼν Οοηρὶ. ᾿Αδιελδὼν ΑΙοχ. 
᾿Αλὶλ Θεοτρ. Γαδαδιὴλ δα. δὰ ἔπ. ςοπι.] ᾿Αδιελδὸν ὠπὸ τῶν τε- 
δεινῶν ᾿Αδδὲ ἐκ Ναχαλὶ Γασξιὲ Λαταξαραῖος Απη. τ. Ατηι. Εάα. 

υἱὸς τῷ ᾿Αραξωϑαίου] ο ᾿Αρωϑηϑης 247. ὁ ᾿Αραξωθίτης Οοπιρί. ὁ 
᾿Αρωδωϑεί Αἰεχ. υἱὸς ᾿Αραδέπ Θεοῖς. υἱὸς ᾿Αξαράϑ'᾽ δῖαν, Οἴἶτορ. 
᾿Αραδωϑαί:] Αραδωϑιτε Χ, ΧΙ, 29, 55, τό, 64, γ4) 92, 98, τού; 

110) 120, 1235, 1347 1440 236, 242, 243. ΑἸά. ((. Νῖς. δαν. Μοίᾳ. 

Αραμωϑιτε 44, 344- Αραδωϑι 71. Αραδοϑιτου 158. Αραδοϑη 
24ς. 

ΧΧΧΥΊΙ. Γελωρὲ] Γεέλωραι Χ, ΧΙ, 29, ξό, γ4, 98, τού, 123, 
144, 158, 242, 243) 247. (αἱ. Νίο.. Γερωλαι 44. 'Τέλοναι γ1. Γε- 

λωρῶ 92. Γαιλωραι 120. Βαίλοραι 24ς. Ναχαραΐ Οοπιρὶ. Γε- 

δωρὲ ΑἸεχ. Γελορεὶ Οεογρ. Χελορεὶ δῖαν. Οἰἶτος. Γελωρεὶ ὅ8[αν, 

ΜΜοίᾳ. Γ ελωρὲ ὁ Βηϑωραῖος] Αραιαι Βιϑαρει το. Ναραιαϑ,, Βη- 

ραϑει 82. Αραιῶ ο Βηραϑει 93. Αραιά ο Βιϑαρει 108. ὁ Βηϑω- 
ραῖος] ο Βηρωϑαιος (11. εχ ςοττ.) Χ, ΧΙ, 29, ςς, ξό, 64, 74») 92, 98, 
χἴρν 120, 134) 1445) 243, 244. (ΟΡ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ῥγοοορ. ἴῃ (δ, 
Νῖς, ϑ8ιαν. Μοίᾳ. ο Βηροϑιος 44,) τού. ὁ Βῦροϑαιος 71. ο Κηρω- 
ϑαιος 1.8. ο Βηροϑεος 24ς.- 0 Βηρωθ 246. ο Βηρεϑαιος 247. 
λα Ἀπ. 1. ἅπῃ. Εά. Βερωθαίος Οοὐά. ϑεγρὶ ἀυο. Βηρωπαῖος Οεοτρ. 
Βηροϑίτης 8ϊν. Οἴτορ. αἴρων τῷ σκεύη} οἱ αἴροντες σκευὴ 10. 

ριαπῆα. ὁ ἐς. αἴρων τὼ σκεύη ὅζο. δὰ ἤπ. φοπι.} ὁ αἰρων τὰ σκευὴ 
Ιωαξ 44. αἴρων τὰ σχεύη" Ἰωαδ υἱὸς] αἰρων τὰ σκενη Ιωαθ υἱε Χ, 
ΧΙ, 29, 64) 98, 119.» 123. 1ς8, 244) 24, 246. ΑΙεχ. Ῥτοοορ. ἱπ (δῖ, 

Νῖίς. Απῇ. :, πῃ. ΕἘά. Θεοῦ. ἢς, ῥγβιυηο ὁ, 71) γ45ν 92, τού, 
120, 134,243. ΑΙά. νιον Ασαν Ιωναθαν" Σαμναν ο Αρωδίιτης. Αμνᾶν 
ψιος ἄρα ο Αραριτης. Αλιφαρετ υιος τὰ Ασαξιτα. νιος τα Μαχαχαλικι. 

ῴῷαρα ὁ ἀρχαιϊιος Γααλ υἱος Ναϑαν τολυς δυναμεως νιος Γαλααδι, 

Ελιϑ' ο Αμμανίτης. Γελωρῶ ο Βηϑωραιος" ὁ αἰρὼν τὰ σκευὴ Ἰωαθ υἱε ς2. 

ἢς, πα Σαμνας το Σαμναν, Μαμαχαλκι ριο Μαχαχαλικι, Αμᾶνι- 
τῆς ἤπε ἀπίσυϊο, εἰ Βηρωθ. ο ατρ. τ. σκευὴ Ιωαξ νιος, 244. ἔς, πἰῆ 
Μαχαλχακὶ ριο Μαχάχαλικι, ᾿Αραχαῖος ρζὸ αρχαιος, εἰ Βηρωϑαῖος 
Ρῖὸ Βηϑώωραιος, (αἵ. Νῖς. αἰροντες σκευὴ Ἰωαᾷ υἱκ 82, 93» 1ο8. υἱοι 

Ασαν Ἰωναϑαν' Σαμνᾶν νιος ρα ο Αραριτις. Αλιφάρετ νιος τε Ασα- 

διτε. υἱος τε Μαχαχᾶλκε. ὥαρα ο Αραχαιος υἱος Ναϑαν. τσολυς 
δυναμεὼς νιος Γαλααδε. Ἐλιϑ Αμμανιτῆς" Ῥηλωρα ὁ Βηρωθαιος ο αἱ- 

ρὼν τὰ σκευὴ ἸΙωαῦ νιε 236. ὁ αἴρων τὰ σκεύη τοῦ Ιωὰῦ υἱξ Οοπρὶ. 
αἴρων τὴν ὅπλισιν ᾿Ιωὼὰδ υἱξ ϑίαν. υἱὸς} νιξ τ6. .Σαραΐας] 

Σαρεια (υξ ΤΌΡΓΑ) 19» 52, 71) 74» 84, 92, 93, τοῦ, τοβ, 120, 123, 
134) 1445 236, 242, 24ς. Οομρὶ. ΑΙά, (δι. Νῖς. ῬίοςοΡ. ἱπ (ὐδίεμα 

ΝΙΓεροΥΣ. 

ΧΧΧΝΤΙΙ. Ἴρα.}, Χ, 1ς8. Ιερας ΧΙ. Οἰιαδ 19, 82, 1οϑ. 
Ιαρας «6. ὁ Ἰὼδ (ἢς) 93. Ιαὸ 24ς. Εἴρας ΑΙεχ. ὁ ἘἜϑιραῖος} 
ο Ἰεϑιραιος Χ, 29, τύ, γ4) 98, τού, 110, 120, 1445 243) 244, 246. 
Ατπὶ. 1. Οὐχ ὑπυ5 δεῦρ. Ασπὶ. Ἐά. ὁ Ιεϑέρεε το, 1τοϑ, 24ς. ὁ 

Ἐϑυραιος ς2. ο Ἐϑϑιραιος 64. ΑἸά. δἷαν. Μοίᾳ. ὁ [εϑυραιος 71. ὁ 

Ἐϑέρει 82. οἸεϑηραιος 92. ὁ ἴϑερει (Η6) 93. ο Ιεϑραιος 123. Οοπιρὶ. 
ὁ Ιεϑηρεος 158. ὁ Ἐϑραιος 247. ΑἸεκ. ὁ ̓ Επεραῖος Οεοτρ. Ἐ99ε- 
ραῖος δῖαν. Οὗτος. ᾿Εϑιραῖος] Αἰϑειραιος ῥτῖπιο: ἀεϊμάς οττ. 
Ἐϑειραιος 1]. Γηρὰ6] Αρηδ Χ. Γαμὲρ ι9. Γαρηδ 29, 64; οϑ, 
110, 243) 244. Γαριξ 52,92, 236. (Αἱ, Νῖο. δῖαν. Οἷἴτορ. Γαδερ 

82, 93, 1οβ, 24ς. Γηρεδ 123. Γαρὴν τς8. Γαριμ 242. Γαρὲξ 
Οὐοπιρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. Γηραξ--- Χετ]αῖος ἴῃ σοτα. ἴ6η.} Συρίας ο Χετ- 
ταιος Γαθηρ ο [εϑηραιος ΧΙ]. Γηρὰδ ὁ ̓Εϑεναῖος] κα 445 ςό, γ1, 74, 
χού, 120, 134) 144) 246. ΑΙά, Γαξηρ ο Θεναιος 24). Γαρὴδ ὁ 

᾿Ιεϑρίτης ἴῃ ομιαγαξξ, πλϊπογε Αἰοχ. Γαρεὶ ὁ Βεϑϑαναῖος Αττη. τ᾿ Ασπῃ, 
Ἐά, Γαρεξ ᾿Ἐϑϑαναῖος Οοάεχ ὑπὺ5 ϑετρὶί!. Γαρὰδ ὁ ᾿Επεραῖος 
Θεοῖς. δ᾽ Ἐϑεναῖος] ο Εϑϑεναίος Π. ὁ 1εϑιραιος Χ, 20, ο8, 1 10» 
243, 244. ο Ἰεϑὲμ τ9, 82,93. 0 Ευϑεναιος ζ2,) 123, 242. ὁ Ε9. 

ϑαιναιος ςς. ὁ Ἐϑϑιναιος 64. ὁ Ἐϑενναιος 92. Οἰεϑὲμ τοϑ. ο 
Ιεϑηραιος 158. οὁ [εϑὲρ 24ς. ο Ενϑενναιος 436. (αἴ, Νῖςο. ὁ ̓ Ιεϑραῖος 
Οοπρὶ. ᾿Ἐφεραῖος δῖαν. Οἷἶτορ. ᾿[Ἰερδεαῖος δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΧΙΧ. Οὐρίας] Ῥγαξπιτι, καὶ Χ, 29, 44) 5, ξύ, γι, γ4, 92, 

98, τού, 119, 120, 123) 134) 1447) 1ς8, 236, 242, 243, 244. Α]ά, 

(ας. Νίς. δῖαν. Οὗτος. καὶ Οὐρεὶι 19, 82, 93, 1οΒ. καὶ συρίας 
(ἄς : ἐοτῖ, νοϊυῖς οὐρίας) 446. Οὐρία Α΄. τ. Αὐτῃ. Ἐά. καὶ ᾿Αρίᾳ 
Οεογρ. καὶ Οὐρία ϑίαν. Μοίᾳ. ὁ Χεηαῖος] ο Χεήει το, 82, 93, 
χοϑ. ὁ Γεϑϑαιος 44» 74» τού, 120, 134. Αἰά. ο Γεέτϑαιος ς5. 9 
Χετγαιος (ρτο Χερΐαιος) 64. ο Γεήαιος “36. ὁ ̓ Εϑαῖος Οοπιρὶ. ὁ 
Χιταῖος Αγ. τ. Αστῃ. ΕἘά. Γεπαῖος Θεόν. απὸ Γέἕϑ᾽ 5αν. Οἰΐξορ. 
ὁ Γεϑαῖος ϑίαν. Μοίᾳ. οἱ τᾶντες] α οἱ 11, ςς,) 24). ΑἸεχ. -Ἑ δτοι 
44. οἱ παντες σάντων 416. ἐν τᾶσι Ατη. 1. Αγηλ. Εα. Ργωπηῖῖ, 

καὶ δῖαν. Οἶτορ. τριάκοντα καὶ ἑἐπ]ὼ] τριάκοντα επῖα ΧΙ, 44, 64, 
71) 242, 246, 247. 

1. «Καὶ προσέϑετο] προσεϑετο δὲ 44. καὶ προέϑετο τού. εἰ αῤῥο-. 
ῥα οἱ Ηϊετοι. ὀργὴν Κύριος] οργη Κυριε ΧΙ, ςς, 123, τς. 
Οὐομηρὶ. ΑἸεχ. οργη Θεοῦ 19, 82, τοϑ. Ὑ μεοάοτεῖ. Ο. 4ς. ἴῃ 2 Κερ.- 

Οργὴ τὸ Θες 93. ὀργὴν Κύριος---λέγων] τα δ εὶ ψμεσεπὶ ἐπὶ [γαεῖ, 

ἐἰ ἱπεανῖε αυίά, ἀΐσεπς Ἡϊΐετοθ. ἐκκαῆναι] τὰ ϑυμωθϑηναι 19, 82, 

93. Τμεοάοτεῖ. 1. οἷς, τὸ ϑυμωθηναι τοϑ. ἐγκλεῖναι (Ης) 2Ζ4ς. ἔχε 
χῶν ἔπαγαι (0) 247. ϑυμωώϑθηναι Οοπιρ. ἐν Ἰσραὴλ] εν Ιερασα- 
λημ 1445) 2365) 242. (δῖ. ΝΙο. ἐπι Ἰσραὴλ τςβ, Αγ. 1:. Ασῃ. Ἑὰ, 

καὶ ἱπέσεισε---τὸν Ἰσραὴλ] αὶ συπὶ ἱπιειτηθά, .7γ4,) 24... ἐπέσεισε] 
ἐπεῖσε ς2) 236. (αἵ. Νίς. - Κυριος 134. ἐπέμψε 242. »πουὶ! ὅγτ. 
Βαι-Ηεῦγσ. ἐν αὐτοῖς] εἰς ἀντες το, 82, 93. (οπΊρ!. Ὑεοάοτεῖ. 1, 
οἶϊ, κ 242. λέγων] καὶ ἔλεγε Θεογρ. Βαϑδιζε] πορευϑητι ΧΙ, 
19) 29) 44) ςὅ, 71) 82), 92, 93) 98, 1ού, 1οϑ, 110, 120, 121, 123» 

134) 1445) 18, 236, 245, (243. τιᾶγρ. υἱ ἘΔ.) 244.) 246. (οπιρὶ. ΑΜ, 
(αἵ. Νῖς. Ὑμεοάογεῖ, 1. οἴ, ὠρίϑμησον] ργαεταϊτῖ. καὶ ΧΙ, 29, 44), 
ξύ, 719 925) 98, τού, 119, 120, 121) 123, 1345 1445) 1ς8, 236, 242, 

243) 3445 446. ΑΙά. (αι. Νίς. Θεογς. δίαν. Μοίᾳ. Ἅ"λκτὸν Ἰσραὴλ] 
λα τον 242. καὶ τὸν Ἰάδαν] α τὸν 244, 2ᾳς. 

. Π. ἄρχοντα] καὶ προς τας αρχονῖας ις8. -Ἐ πρῶτον ϑῖαν. Οἰξγος. 
ἄρχοντα---μετ᾽ αὐτῷ] καὶ ρος τὰς ἀρχοντας τῶν δυνάμεων τῶν μετ᾽ 
αντϑ εν Ἱερεσαλημ, 19. 82) 93) το8. τῆς ἰσχύος τὸν μετ᾽ αὐτῇ] της 
ἐσχνως καὶ προς τῆς ἀρχοντας των δυνάμεων τῶν μετ᾽ αὐτὰ εν ἶερασα- 
λημ 24ς. τῶν δυνώμεων τῶν μετ᾽ αὐτῷ ΟὐΟμρΙ. τὸν μετ᾽ αὐτξ) των 
μετ αὐτῷ το, 158. τὸν μεθ᾽ αὐτὰ 144. αὐτὰ 236, 242. τὸν μεϑ᾽ 
ἑαυτὰ (τ. Νίς. Δίελϑε] περιελϑετε το, τοϑ. περιελϑατε 85, 
93. σερίελϑε Οοαηρί. δίελθε ϑὴ] πε δὴ Ατη). τ. Αγ. Εά, δὲ. 
ελϑε νῦν Οθοῦρ. τοάσας φυλᾶς] ψασας τας φυλας ΧΙ, 29, 44, τό, 
74, τοῦ, 119) 123») 134) 144) 436, 242, 244) 247. ΑἸά. (αἴ. Νῖς. 

Ῥγϑευηϊτῖ. τας τ1ς8. εἰς σάσας τὰς φυλᾶς Οοπιρ. πάσας φυλᾶς--- 
᾿Ἰνδα] εἰς ἀπαντα τον Ισραηλ και τον Ιᾳδαν το, 1οϑ. εἰς τταντὰ τὸν 

Ισραηλ καὶ Ικδαν 82, 93. Ἰσραὴλ] τα Ἰσραηλ ςό, 110, 246, 247. 

Οὐοπιρὶ. ΑἸεχ, καὶ Ἰδδα] α 11, ςς», 247. ΑΙεχ. Ατπι. 1. Ασῃ). Εα, 
καὶ ἴαδαν24ς. ἀπὸ Δαν] 93. ἀπὸ Δᾶν καὶ ἕως Βηρσαξεὶ] 
καὶ δὲ εως Βηρσαδεε 19. χαὶι (δὰ καὶ ἐὡς Βηρσαδεαι τοβ. καὶ 
ἕως] κα καὶ 44,64, 123, 236, 542. (αἴ. Νῖς. Ατπι. 1. Απη. Εά, Θθος. 
δίαν. Οὗτος. Βηρσαδεὶ] Βηρσαξεαι (ῆς ἱπέτ8) 93. Οοπιρ. καὶ 
ἐπίσκεψαι) καὶ ἐπισκεψασϑε 19, 82, 93, το8. καὶ ὠρίϑμησον ϑἰαν, 
τὸν λαὺν] -Ἐ καὶ ἐνεγκᾶτε προς με 19, 82) 93. “ εβάδπι, ἤηε καὶ» 
το8. . καὶ γνώσομαι] καὶ γνώσωμε 24ς. τὰ λαδ]κλ 424ς. ἄντα 

246. αὐτῶν Ατη). :. Ατηι. Εά. 

ΠΙ. Καὶ εἶπεν] , καὶ Θεογ. ὡρὸς τὸν βασιλέα] κα τον 24ζ. 
Καὶ προσϑείη] α καὶ 82, 93» 1ο8, 245) 247. Οὐπιρί. δίαν. ὡς προσ- 
ϑείη ΟΘεοτρ. τροσϑείη} τροσϑησει 29, 64, ο8, 243, 244. Αἰά. 
ὁ Θεὸς] ο Θεὸς σε ΧΙ, 29) 445) 52) ξό, 71. 74) 92, 98, τού, 119, 120, 

Ῥω" 



ἣ 

᾿ ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Β. ΚαφΦ. ΧΧΙ. 
7 ἃ, ΄ ΄ ε Ἁ ; 

[ Σ 

λεχ, Καὶ προσϑείη Κύριος ὃ Θεὸς πρὸς τὸν λαὸν ὥσπερ αὐτὲς καὶ ὥσπερ αὐτὰς ἑχατογταπλα. ρ 
’ ΝΞ) Ν ΄ ἰφὲ ; " Ν 

΄ 

σίονα, χαὶ ὀφθαλμοὶ τῷ Χυρίου μ8 τῷ βασιλέως ὁρῶντες: χαὶ ὁ χύριός μου ὃ βασιλεὺς ἱνατί βέ- 2 " ΄ ΄ Ἀν ςε ’ ς 7. ρ 
3 

λετῶι ἐν τῷ λόγῳ τότῳ Καὶ ὑπερίσχυσεν ὁ λόγος τῇ βασιλέως πρὸς Ἰωὰξ χαὶ εἰς τὲς ἄρχον--: τὰς τῆς δυνάμεως" χαὶ ἐξῆλϑεν Ἰωὰξ χαὶ οἱ ἄρχοντες τῆς] 
. ἄσϑαι τὸν λαὸν τὸν Ἰσραήλ. Καὶ διέξῃσαν τὸν Ἰορδάνην, χαὶ. παρενγέξαλον ἐν ᾿Αροὴρ ἐκ δεξιῶν 

3 ΄ 9. » “Ὃ᾿; 

σχῦυος ἐγωπίον τᾶ βασιλέως ἐπισχέψ.-. 
ρ"“ ΄ ρ, 2 ΄ »“, Ζ7 - ΄ 

“ 2. “φΦ᾿ 

τῆς πόλεως τῆς ἐν μέσῳ τῆς φάραγίος Γαδ χαὶ Ἑλιέζερ. Καὶ ἦλθον εἰς Γαλαὰδ χαὶ εἰς ὙῊΥ Ν ΧΑ 3 ᾿ς Ν 
᾿ 

7 “" 

Θαξασὼν, ἥ ἐς ιν Αδασαὶ, χαὶ παρεγένοντο εἰς Δανιδὰν χαὶ Οὐδᾶν, χαὶ ἐκύχλωσαν Σιδῶνα.. Καὶ " 3 ΄ “΄ Ν 5» ΄ " Σ ρ"" ᾿ : 

ἥλυον εἰς Μάψαρ Τύρου, χαὶ εἰς ππάσας τὰς πόλεις τῇ Εὐαίου χαὶ τοῦ Χαγαναΐίου". χαὶ ἦλϑαν 
ὲΣ Νύ Ἰόδ 3 'Ε ΘΕᾺ δ τ 2 ΄ ΩΣ Ν ΄ ΣΝ 4 

χατα ἵΝοτον Ἰᾶδὰ εἰς Βηρσαξεὲ, Καὶ ππεριώδευσαν ἐν “πάσῃ τῇ γῆ" χαὶ “παρεγένοντο ἀπὸ τέλες 2 ’ φ Ν ,ἦ ς Ὁ" 3 ε 
Ν 

ρ 

ἐγεᾶ μήνων χαὶ εἰκόσι ἡμερῶν εἰς Ἱερεσαλήμ. Καὶ ἔϑωχεν Ἰωὼδ τὸν ἀριϑ μὸν τῆς ἐπισχέψεως ", “ ΟΝ, Ἀ Ζ΄ τ Ν᾽, ον ἢ ΐ “- : "" 2 »“ 7: ᾿ 
τὸ λὰξ πρὸς τὸν βασιλέα: χαὶ ἐγένετο ᾿σραὴλ, ὀχταχόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν δυνάμεως σπωμένων 

᾿ , ν ; , ΕΣ κἀν 
123) 134) 144.) τς, 236, 242, 24ς, 246. Οομρ!. ΑἸά. Αἴεκ, (δι. Νιῖς. δῖαν, Θεος: αὐτῶν το, 82, το8. κα 93. ρὸς τὸν λαὸν] πρὸς Τὸν λᾶον σα ΧΊ, 20, 44, ς2, ςς, ςό, 64, γι, 74,.93, 98, τού, τ2ο, 123, 
1447) τ8,) 236, 240, 243, 244, 24ς, 246. ΑἸά. (Δι. Νὶς.᾿ δῖδλν. ἐπι 
ον λᾶον 19, 82, τοϑ, (ομρ!. Ατπι. τ. Απη. ἘΔ. τὸν λᾶῶον αὐτα 93. λ ΄ εἰ ϑν.' νυ 2 κ᾿ ὸν λαὸν σε θογρ. ὥσπερ αὐτὰς καὶ ὥσπερ αὐτες] ὥσπερ και τα- 
τὲς 10, 82) 93, τοϑ. (ογρ!. ὅσον ὦσι Ατπι. τ. Αστω. Ἐά, ὥςε εἷ- 
γαι αὐτὰς ϑίαν. καὶ ὥσπερ αὐτὲς} , ΧΙ, 29, 44, 52, τό, 64, γ4, 
92. 98, τού, 119, 120, 121, 123, 1534, 144, τε8, 236, 242, 243, 24ς, 
346, 24). ΑἸά. (αι. Νῖς. Θθοῦρ. δβαδεὲ ἴπ οδασδέξ, ταϊποτε ΑἸοχ. 
ἑκατονταπλασίονα] ἑκατονταπλαάσιως ΧΙῚ, 19) 20) κς» τό, γι, 82, 92, 
93, 98, τού, Ιοϑ, 119» 120, 121, 134) 1445) 1ς8, 236, 245, 243, 244, 
24ς. (πρὶ. (αῖ. Νῖς. εκατονταπλάσιες 44) ζ2, 74) 246. εκατον- 
“Ταπλασιον 64. ΑΙΩ. ΑἸεχ. ἑκατονπλασίως (Ης) 122. ἑκατονταπλα- σίονες Αἴτη. τ. Ατπι. ἙΕά. καὶ ὀφϑαλμοὶ] χαὶ οἱ οφϑαλμοι 44, ςς, 

ο«δ4, 745 82, 93) τοῦ, 110, 120, 123, 134) 144, 216, 342, 246. (ομηρὶ. «Ἀ]ά. ΑἸεχ. (αἱ. ΝΙς. ΤῈ κυρίε μὲ} α με 236,2452.. ὁρῶντες] 
λεποντες 10, 93, τοϑ. (ΟΠΙΡΙ, βλεπούῖας 82. ὁρῶντες---ὁ βασι- 
λεὺς] α ομπ) ἰηϊεττηεά, 21. ἱνατί βέλεται] ινατι ϑελη 19, 82, τοβ. 
ἄνατι ϑέλει 93. Οὐπηρὶ. ινᾶτι γινεται τς. ινᾶτι τατο βελεται 24ς. 
δνατί βέλεται δες. δὰ ἔπ. ςοῃ,.] ἱνατί λογίζεται περὶ τὸ λόγου τάτε 
ϑ5ιαν. ἐν τῷ λόγῳ τάτῳ] τὸ ρημα τατὸ 19, 82, 93) τοϑ. Οοπυρὶ. 
τὸν λόγον τῆτον Απη. 1. Ατῃ. Εά.. . 

ἹΝ. ὑπερίσχυσεν] κα]εκρατησε το, 82, 93, τοϑ. (οιρΙ. ὃ λό- 
γος} τὸ ρημα το, 82. (ὐΟΠΊΡΙ. «τὸ ρημᾶα τὸ 93, τοβ. πρὸς Ἰωὰξ] 
ὑπερ Ιωαβ το, 82, 93, τοϑ. Οοαρὶ. καὶ εἰς τὲς ἄρχοντας] καὶ 
ρος τῆς ἀρχρντας ΧΙ, 20, 44, τό, 64, γ4, 98, 1τοό, 120, 123.» 134, 
ἀς8, 236, 243, 244, 24ς, 246. ΑἸά. (αἱ. Νίς. ΑπηνΣ. Ἀπ. Ἐά. 
δαν. καὶ ὑπὲρ τὰς ἄρχοντας 19, 82, 93, τοϑ. ΟὐΡΙ. τῆς δυνά- 
μέως] τῆς ἐσίχυος ἐνωπιον τὸ βασιλεως 246. τὲς ϑυνατὲς 51αν. Οἶτορ. 
Ἰωὰδ 4.1, 242. καὶ οἱ ἄρχος} καὶ ττάώντες ἄρχοντες Αττη. 1. 
Ἀπη. Ἐά. τῆς ἰσχύος] τῆς δυναμιεως τ9) 645) 82; 93,) 1οϑ. (οπρρὶ. 
ΑΙά. ἐνώπιον] ἐκ τῦροσωπε 10, 82, 93, τοϑ. Οοπὴρ. ἐπισκέψ- 
ἀσϑαι]) ἀριϑμῆσαι 8ῖν. τὸν Ἰσραήλ] α τὸν 44, 64, 93. 236, 252. 
Οὐπιρί. τὸ Ἰσραὴλ γ1, 246,247. Πεαθεὶ τὸν ἰπ οἤετγαέξ. πήήέποτ ΑἸδχ, 
- Ψ, καὶ παρενέβαλον] καὶ ἡρξατο το. καὶ ἡρξαντο 82, 93, τοϑ. 
καὶ εἰσῆλθον ϑἰαν. Οῇτορ. ἐν ̓ Αροὴρ] Ἀροηλ 1]. απο Αροηλ 10. 
ὥπο Ἀροὴρ 82, τοϑ. απὸ Ῥοὴρ 93. εν Αροηλ 98. ἐπὶ Αροὴλ 247. 
ἐν ̓ Αροὴ Αγ)... ἐκ δεξιῶν τῆς πόλεως] καὶ ἀπὸ της πολεως 10, 82, 
93.108. τῆς ἐν μέσῳ] α της 44. τῆς τὰ χείμαρρξ εν μεσῳ ςό, 446. 
.ν ό4. τῆς φάραγῖος τ5 χειμαρρξ το, 82, 93) 1οϑ. φάραγγος 
-- Γαλαὰδ ἱπ ςοηι. ἴε4.] φαραγγος Γαλααδ 242. Γὰδ] τον Γαδ), 
10) 108. τὸν Γαδδει 82,92. Γαρρα. Ταδαμ τς8. Γα9 247. καὶ 
᾿Ελιέζερ] καὶ τον [εζερ τ9, 82, 93, τοΒ. καὶ Εδιεζερ ςς. καὶ ᾿Ελὶ Ἔζερ 
(ἄς, υείπιρτα ᾿ΑΕὶ ᾿Εζὲρ, εἰ ςοεῖ. ἐχ Εζερ ςοπιροῆϊ.) 120. καὶ Ἐλιαφηρ 
ΑἸεχ. καὶ ᾿Ελιάξαρ Ατηι. τ. καὶ Ἐλεάζαρ Απη. Ἐά4. ᾿Ελέζερ Θεοτς. 

ΝΙ. Καὶ ἤἦλϑον] καὶ ηλϑὲν ΧΙ, 144. και ἐρχοντῶι 19. 82, 93, 
.108. καὶ ηλϑαν ό4. εἰς Γαλαὰδ] εἰς την Γαλααδ ξζ. εἰς Γαλὰδ 
Ὅδορ. καὶ εἰς γὴν] καὶ εἰς τὴν 11, ΧΙ, (ςς. οοῖτ. γὴν 8 Αἷ. τη.) 
56, 71) 92) 98, τού, 110, 120, 236, 242, 243, 244, 446. καὶ εἰς 

. γὴν Θαξασὼν] και Θαξασων 44. και εἰς Θααϑω 247. καὶ εἰς Θα- 
πασὸν Αττη. τ. κ γὴν Αἴτη. ἘΔ. καὶ εἰς γὴν Γαδασὼν στο. εἰς 
γην---᾿Αϑασαὶ] εἰς γλν Χεττιεινι Καδὴς το. ἔς, ηἰῆ Χετιειμ, 93. εις 
γὴν Θαδασων καὶ εἰς Ἐσϑων" καὶ εἰς Αδᾶσε ζῶ. ἔς, πῆ Αϑασαι, 
74. 134, 144. (ει, Νς. εἰς τὴν Χετῆιειμι Καδὴς 82. γὴν Κεή]ειμ 
Καδης τοϑ. εἰς τὴν Βαϑάσων εἰκόσι χᾶι εἰς Δασαι 121. εἰς τὴν Θα- 
δασων χαι εἰς Ἐσϑων 24ς. εἰς γῆν Χεηιὶμι Χάδης Οόπιρὶ. εἰς γῆν 
Βαϑασὼν, καὶ Εἰσϑῶν, καὶ Δασαί ΑΙά, εἰς γὴν Ἔϑαὼν ᾿Αδασαὶ 

ὄν τὰ . τ δὼ δι τ" ὦ -ν 4 - 

ἍΙεχ. εἰς γῆν Θαξασὸν, καὶ εἰς Θὸν καὶ εἰς Δασὰ ϑίαν. Οἰἶτορ. Θαξασὼν] - καὶ εἰς τὴν ἔσϑων 55. Ἤ καὶ εἰς Εϑὼν 92. ϑαλαοσ.- σαν καὶ εἰς ἔσϑων οϑ.. Θαμασσων τοό. Σαΐξᾷᾳ και εἰς Ἐισϑὼν 1ς8, ῬΘαυμάσων και εἰς Εσϑων (226. υἱ νϊάἀετιγ.) 242. Θαξασαν, και εἰς Εσϑων 243, 244. Θαῦασον 246. ἥ ἐριν ᾿Αϑασαὶ] και εἰς Αϑασαι ΧΙ; 44, 92, τού, 144,.226. και εἰς ἔδασαι 20, οϑ, 243, 244. και εἰς Αδασε ς6. καὶ εἰσϑὼν καὶ ἀδασαὶ (Ης) 64. και εἰς Σαϑασαι γ1. 'καὶ εἰς. ἔσϑων καὶ εἰς Αδασσαι τ 19. ἔς, πα Αδασαι, 120, 122. και εἰς Αδασα τ ςθ. καὶ εἰς Δασαι 342. χαὶ εἰς Αδεσαὶ “46. χαὶ εἰς ᾿Ιεσδὸν. καὶ εἰς ᾿Αϑασὲ Ατιι. τ᾿. ἢο, πἰδ Ἰεσϑὸν, Ατην. ΕΔ. καὶ εἰς. ᾿Ισϑὼν καὶ Δασὲὴὰ Ὅεογρ. καὶ Ἰρῶν, καὶ εἰς Δασὰ 8ϊἴαν. Μοΐᾳ. ᾿Αδασαὶ) Αλασαι ς 5. ἕν Αδασσαὶ 24). καὶ τυαρεγένοντο] καὶ ἔρχονται 19, 82, 93. καὶ εἰσῆλθον 8ῖλν. εἰς Δανιδῶν] ἕως Δαν 19, 82,).93. ΟορΙ. εἰς Δανειδὰν τς. εἰς Δανιδὰ 1.8. εἰς Δα- νιᾶαν 247. εἰς Δὰν Ἰάραν ΑἸεχ, καὶ Οὐδᾶν] , ΧΙ, 19, 29, 44» 52, τό, 64, γ1, 74.) 82, 92, 93, 98, τού, 110, 120, 121, 134, 144, 18, 436, 242, 243, 244, 2455) 246. (μηρί. ΑΙά. (δι. Νίς. Ασπ). ἡ. Ἅγηι. Ἐά. Οεογρ. ϑίαν. χαὶ μϑδαν. ςς) 247. (ΑἸ]εχ. ἰηΐεγ πηςος.) Σιδῶνα] εἰς Σειϑωνα 11. τὸν Σιδῶνα τὸν μεγάλον (ἢς) το. ργεεπιῖι, 
"Εἰς 20» 44) ςξ, κό, 64, 71, 74, 9δ, τού, 119, 120, 121) 123, 134) 144. 1 58,236, 242, 244, 46. ΑἸά. (δι. Νὶς, τὴν Σιδωνὰ τὴν μεγαλὴν 82. Ἔς, πΙΠ Σιδονα, 92. εἰς Εἴδωνα (0) 245. εἰς Σιδωνα τὴν μεγαλὴν 1347. ἔς, ουπὶ τὴν μεγάλην ᾿πῖεγ ἅποοβ, ΑἸοχ, Ργατηϊε, τὴν ΟΟμρΙ. . ΝῪἽῚ. Καὶ ἤλϑον] καὶ ηλϑὰν 11, ΧῚ, ςό, 44. και ἐρχοντὰι 19. -Ο περὶ. καὶ μετὰ τῦτο ἦλϑον δῖαν. Οὔἶτορ. Καὶ ἦλϑον εἰς Μάψαρ Τύρε] καὶ εἰς ὠρμαψαρτύρα (ἢς) 44. και ἐρχονται εως Βοσσοραν Τὺ- ιρὸν 82. ἔς, πῇ εἰς Βοσορρᾶν, 93. ἔς, πῇ εἰς Βοσσοραν, τοϑ. κα 24ς. “αἰς Μαάψαρ] εἰς ἀμαρψας ζ2. εἰς αμαρψαρ γ4, 95, τοῦ, 120, τ44, 236. εἰς αρμαψαν οϑ. εἰς αμαψαρ 134. εἰς μαρψαρ τς8, “46. εἰς ἀρμαψαρ (ξοττ. αρμαρψαρ) 242. εἰς Αμαρψαν 243. εἰς μαξσὼρ “(οιηρί. εἰς ̓ Αμαῤῥαψ (Αι. Νίς. εἰς μᾶχσαρ Ατπι. τ. Μαψ 
Τύρα] μαρψαρτύρᾳ ξό, 71. μαρτυρᾷ 247. μαψαρτύρα ΑἸά. μαμ- 
πσὼτ Οεοτγρ. καὶ εἰς σάσας α ἐἰς 11. ΑΙεχ. πάσας] παντας 24ς. τῷ Εὐαίου] του Ἐνει 82, 92. του Ἐυειν τοϑ. λα τα τς. λϑ4ς. τοῦ Γευαίου 8]αν. Οἴῇἶτορ. καὶ τοῦ Χαναναίου] α και 234. τῷ Χαναναίβ) τα Χανανει 82, 93. τὸὲ Χανανι τοϑ. κα του 
123. ἐν Χαναναίοις ϑῖαν. καὶ ἦλϑαν] καὶ τοορενονται ΧΙ], 50, 
44» 53, ςό, 71, γ45) 92, 98, τού, 119, 120, 121, 123, 134, 1445) 168, 236, 242, 243, 244, 24ς, 246. Αἰά. (Αἱ. Νίο. και ἐχπορευοντῶι 10, 
82,.93») 1τοϑ. Οοπηρί. καὶ ηλϑὸν 247. κατὰ Νότον Ἰέδα] κατὰ 
τὸν Ἰορδάνην 111. ἐπι νοτον Ιαδα ΧΙ, 44, ζ2, γ1, 74, 82,92, 93, τοῦ, 
Ἴ19,) 120, 121) 123) 1347) 1447) 1:8, 236, 243, 2445) 246. ΑἸά. Οδι. 
Νῖς. ἔπι τὸν νοτὸν [πα το, τοϑ. Οοπιρὶ. ἐπὶ τὸν ἴᾳδα 29. ἐπι γω- 
τὸν ἴαδα οϑ, 2452. ἔς, πἰῆ τῷ Ιαϑδα, 24ξς. κατὰ τὸν ἴπδαν 247. 
χατὼ νότον εἰς ̓ Ιώδα Αττη. τ. Αττῃ. Εά. εἰς Βηρσαβεὲ] και Βηρσα- 
δεε 19... κὶἕ εἰς 82, 93. και Βηρσαθεαι τοϑ. Οοπιρ!. ργρπηϊει. και 
123) 236, 242. (αἱ. Νίς. Ατπι. ᾿. Ασπι. Ε4, -εἰς Βεριαξεέ (Ή0) 24ς. 
καὶ Βερσαξέ Θεοῖς. καὶ Βηρσαξιὰ 51αν. 

ΨΙΠ. ταεριώδευσαν] ττεριηλϑον το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρ. ἐν 
τάσῃ τῇ γὙ}] τασαν τὴν γὴν το, 82, 93. 1οϑ. Οοηηρί. Οεογρ. ὅ81αν. 
παρεγένοντο] παραγινοίαι 82, 93, τοϑ. (οπιρΙ. ἀπὸ τέλες] απὸ τα 
τελὲς 44, γήγτού, 120, 134,242. ἀπὸ τέλες δίς. δὰ ἔῃ. φοτη. μετα 
ἔννεῶ μηνῶς καὶ εἰχοσι ἡμερας εἰς ἱερεσαλὴμ το, 82, 93, 1οϑ. Οὐοπηρὶ. 
τελέσαντες δέκα μῆνας καὶ εἴκοσι ἡμέρας ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἢς, ηἰῆ ἐννέα, 
δῖαν. ΜΜοίᾳ. ἐννέα μηνῶν] α 24ς. μηνῶν] μῆνες (ἢ νεγ. 1.3.) 246. 

ΙΧ. τὸν ἀριϑιμὸν] το ἱκᾶνον 24ς. τῆς ἐπισκέψεως τῷ λαξ] τῷ 
ἠριϑμημένον λαξ 5αν. πρὸς τὸν βασιλέα] τῳ βασιλει ΧΙ, 29, 44, 
56, 64, 71, 745 93, 98) τού, τοϑ, 119, 120, 121) 123) 134) 144,1 8, 

π». 



ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Β. 

ΚεΦ, Χχγν, 

ῥομφαίαν' χαὶ ἀνὴρ ᾿Ιόδα, πενταχόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν μαχητῶν. Καὶ ἐπάταξε ἀ λῳ Δαυὶδ 10. 

αὐτὸν μετὰ τὸ ἀριϑμῆσαι τὸν λαόν" χαὶ εἶπε “Δαυὶδ πρὸς κυρῶ ἭΜμαρτον σφόδρα ὃ ἐποίησα 

γῦν Κύριε" τὐλεδθιξαθ δὴ τὴν ἀνομίαν τῷ δόλε σου, ὅτι ἐμωράνϑην σφόδρα. Καὶ ἀνέςη 

Δαυὶδ τοπρωΐ, χαὶ λόγος Κυρίου ἐγένετο πρὸς Γὰδ τὸν προφήτην τὸν ὁρῶντα, λέγων, Πορεύ- 

ϑητι, χαὶ λάλησον πρὸς Δαυὶδ, λέγων, Τάδε λέγει Κύριος, Τρία ἐγώ εἰμι αἴρω ἐπὶ σὲ, χαὶ ἔχ-. 

λεξαι σεαυτῷ ἕν ἐξ αὐτῶν, χαὶ ποιήσω σοι. Καὶ εἰσηλθε Γαδ πρὸς Δαυὶδ, χαὶ ἀνήγγειλε, 

χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἔχκλεξαι σεαυτῷ γενέσθαι, γεἰ ἐλθῇ σοι τρία ἔτη λιμὸς ἐν τῇ γῆ σου, ἣ τρεῖς 
μὭὋ ᾽ ρὸ 5 ρΦ “,ἷ,Ἧἰ͵χΊμ» ζά ’; ἋἋ 7 ρο 

μῆνας φεύγειν σε ἔμπροσθεν τῶν ἐχϑρων σου, χαὶ ἔσονται διώχοντές σε, ἢ γενέσϑαι τρεῖς ἡμέ- 
΄ ρ ρ, ἴω ν ἰδν ν».» » ΄ 3 " “" , η »", 

οας ϑάνατον ἐν τῇ γῆ σου" νῦν οὖν γνωσι χαὶ ἴδε τί ἀποχριϑὼ τῷ ἀποςείλαντί μὲ ῥῆμα, 

416, 242, 2439 244) 344, 246. (πρὶ. ΑΙά. (αἱ. ΝΊς. ΔΙτῃ. τ. Αγηι. 

Ἑὰ. Οεοτρ. δῖαν. καὶ ἐγένετο Ἰσραὴλ] καὶ ἣν Ισραηλ ΧΙ, τ9, 29, 

44,5 53, ςό, 64; 715 745 82) 92) 93. 98, τού, τοϑ, 119, 120, 1347 144) 
1ς8, 216, 242, 243) 844, 24ς, 246. (πρὶ. ΑΙά. Οαῖ. Νῖο. κα ἐγέ- 

γετὸ 121. χαϊ ἐψενετο ὁ Ισραηλ 24). ὐκτακόσιαι] εἐννεακοσιαι 10. 
(δι. Νὶς. εἐννεακοσιοι ςζῷ2ῷ. εγναχοσιαι 82, 93» 1ο8, 216, 246. ενα- 

κοσια! 242. ἀνδρῶν δυνάμεως} κα ΧΙ, 49, τό, 71) 119, 121, 246. 
ανδρων μαχητων δυνάμεως 19. κ δυνάμεως Οεοτρ. ἀνδρὼν δυνά- 
μεως-- χιλιάδες 245], ουπὶ ἱπίεστηθά. 158. ἀνδρὼν δυνάμεως σπω- 
μένων ῥομφαίαν] ἐνωμένων ῥομφαίαν (ἢς) 44ς. ἀνδρῶν ϑυνατῶν κρα- 
τάντων ὕπλισιν ϑ|Αν. σπωμένων] ἐσπασμενων 19, 82, 93) 108. 
Οοιπρ. ῥομφαίαν] ῥομφαίας ΟδότΕ. καὶ ἀνὴρ Ἰέδα] και αν- 
ὄρες Ιαδα το, 82, τοϑ. Οομλρ. καὶ ἀνδρες ανδρων Ι5δα, 93. Ἰ6δὰ] 
ἴπδας 246. πεντακόσιαι] τετρακόσιοι ζ2.  Ἰεξξ. πηᾶγρ. (6. φαΐπ- 

φμαγίπία τιᾶτς. τοό. τετραχοσιαι 236, 242, 246. (αἵ. ΝΊς. σεν- 

τακχόσιαι δις. λὰ ἤπ. σοχη.]} ανδρων μαχητων τετραχοσιαι χιλιάδες 10, 

1οϑ. ἔς, ἤπε ανδρων, 93. ἔς, ἰῇ πε]ακόσιαι, (ομηρ]. ανδρων μια- 

χῆτων τρακοσίαι (Πς) χιλιαδὲς 82. μαχητῶν) ἼἜΠΕΘς εἰπεηά. 
96. ϑυναμεὼν 246. 

Χ. Καὶ ἐπάταξε καρδία Δαυὶδ αὐτὸν] καὶ ἐπάταξε τὸν Δαυὶδ ἡ 
καρδία αὐτῷ Απη. τ. Α΄πτῃ. Ἑά. καὶ ἐπάταξε καρδία τῇ Δαυὶδ Οεοτρ. 
καὶ ἐφοθεῖτο καρδία Δαυὶδ ϑίαν. καρδία] ἡ καρδια 2Δ4ς. μετὼ τὸ 
ὧρι3.] μετα ταυτα; οτι πριϑμησε 10, 82, 93» τοϑ. Οοπιρί. ὙῬΓμεούοτεῖ. 
1. οἷ, μετὰ τὸ ἄριϑ. τὸν λαόν] μετὰ τὸν ἀριϑμὸν τῇ λαδ ϑίαυ. 
καὶ εἶπε Δαυὶδ] , Δαυιδ 29, ο8, 243. καὶ εἶπε Δαυὶδ---ὃ ἐποίησα] εἰ 
ἀἶχε! αὐ Ζονείπεσι: ρῥεοσαυὶ υελεπιεπίεν, φωοαὶ ἤεεεγίσα ἦἧος νετόμε : ΑΥΩΡΓ. 

τρὸς Κύριον] α Τεοάοτεῖ. 1, οἰ, ῬὭἭΣαρτον] ἡμάρτηκα ΧΙ, τ9, 29, 

44. ς6, 71) 74) 82) 92, 93, 98, τού, 1τοϑ, 1 19, 120, 121) 1349 144» 

158, 436, 242, 2437) 2445) “46. (οηηρ!. (δῖ. Νὶς. πμαρτικὰ 24ς. 
ἡμάρτηκα τῷ Κυρίῳ ὙΒεοάοτεί. ]. εἶ. ὃ ἐποίησα] ποιησας τὸ ρήμα 
τατο ΧΙ, 10.) 29. 44) 525) ςζς, ζό, 64) 71, 74) 822 925 93» 98), τού, 108, 

198; 110») 120, 121) 123) 134) 1447 1ς8, 2306, 242, 243) 2445) 243) 

“46. (πρὶ. ΑΙά, σὲ. Νίο. : ἕνεκεν ἐποιῆσα τὸ ρήμα τοῦτο 247. 
ὅτι ἐποίησα τὸ ῥῆμα τᾶτο ΑἸεχ. ϑίαν. Μοίᾳ. ἢς, ἤης ὅτι, 5[ν. Οἰἶγορ. 
τῷ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τῦῶτο ὙΠεοάοτεῖ. ἱ. εἴ, νὺν Κύριε] Ργδυλῖ, 
και ςς, 64) 123. ΑΙά. μώ ργέοογ Ζοπιὶπε Μουΐρ. νῦν Κύριε-- 

τὰ δέλε σου] καὶ νυν Κυριε περίελε. τὴν ἀδικιαν τοῦ δαελε σου ΧΙ, 

10), 29) 46. 71, 82, 98, τοϑ, 119, 121, 1ς8, (243. τηᾶγρ. ακακιαν) 

244, 246. Οοπηρί. ὙΓμεοάογει. ἰοο. οἶς. ἤς, σὰπὶ καρδιαν ῥτο αδικιαν, 

44: ὥς, ουηὶ ἀχακιᾶν ΡῖῸὸ ἀδικίαν, γ49 τού, 120. (1 34- οογγ. κακίαν. )} 
ἢς, πἰΠ περιείλε, 93. ἢς, ἤπε Κύριε, 24ς. νῦν Κύριε. τταραξίξα- 
σὸν δὴ] και νὺν Κυριε σεριελε ζῶ, 92) 144) 236, 242. (δῖ. Νῖς. ἔς, 
οὑπὶ ἄφελε ῥτο περιέλε, δίαν. Νῦν, Κύριε, πταραδίδασον δὴ (ουπι δὴ 
ἴῃ οἰαγαξξ. τηϊποσε) ΑἸεχ. εἰ πωπεγ Τρονιῖμο, αν Ατηῦτ. καὶ γὺν 
«-αραδίδασον Ατπι. 1. Ατπι. Ἑἀ. Ν δὴ Οεογρ. ἀνομίαν] αμαρ- 
σιαν 247. κακίαν 8ϊν. Οἴτορ. τὰ δόλε σε] ργαπηῖτι. ἀπὸ Ασιη. 1. 
τη). Ἑά. ἐμωράνϑην) ἐμαϑαιωθὴν ΧΙ, ἐματαιωθὴν 109, 29, 44) 
52) τό. 71, 74) 82.0 929 93.» 98, τού, τοϑ, 110») 120, 121) 123) 134) 
144) 18, 236, 242, (243. τηᾶγξ. υἱ Εά.) 2445). 246. (οτηρ!]. (δι. Νῖς. 
ἐμωρανϑὴ 5. ἡμᾶρτον 24ς, 247. ἀἰεἰϊφωὶ Αὐλθτ. ἐματαιώϑη ΤΒεο- 
ἀοχεῖ. 1, οἷἶτ, 

ΧΙ. Καὶ αἀνέςη Δαυὶδ] Αἀ Π.1. ἴπ πιᾶγρ. μαδεῖ πῷ τ2ο. Δαυ)δὴ 

Γαδ 1310 (δῖ. Νῖς. τοπρωΐ] τῶ ὥρωι 20, 138, 236, 242. 54ς. 

πρωΐ ΟΥ̓}. ΑἸεκχ. τοπι. 1. Ραττ. ἱο Ροος. καὶ λόγος] καὶ ρημα 19, 
82, 93. τοΒ. Οοπιρί. καὶ λόγος ὅζο. δὰ πῃ. οοῃη.] δἰ Μαέξωπι οἰ 
φεγόμηι Ζορεῖπὶ αὐ Οαά Ῥγορἠείαπι, ἄϊσεμς, Μιξιοῦ Τυπυη. ἀρ. Απηδζ. 
λόγος Κυρίου) α 24ς- λόγος Κυρίῳ ΑἸά. ἐγένετο] εγενηϑη 44, 74) 

τού, 120, 134» 144γ. 236. ἐγεννηδ 242. πρὸς Γαδ] τρὸς Γαὰδ 
Οὐρτρ. 5[αν. Οἰἶγορ. τὸν προφήτην) , 19, 82, 93) το8, τὸν 

ὁρῶντα] - Δαυειδ.]]. -Ἑ τὸν Δαυιδ 111. -ξ- Δαυιδ ΧΙ, 29, ςό, οϑ, 

243. 347. (Οπιρί. “Ἐ τω Δαυιδ το, 82, 93, το. ρος Δαυιδ 
ό,. 71,244. Αἰά, ΟνΠ]]. ΑἸεχ. Ἰος. οἶξ, Απῃ. 1. Ασῃ. ΕἘὰ, τοῦ 

Δαυὶδ ΑἸΙεκ. ἐν τῷ ὕπνῳ δῖαν. Οἷἶτος. λέγων] κα 18. 
ΧΙ]. Πορεύϑητι] Ἔ τρος Δανιδ ςς. πορεὺξ 93, 108, 24ς. Οοπρρί. 

Πορεύϑητι---λέγων] αὶ οὐπὶ ἰηϊειτηοά. 82. "δας σά Ῥαυϊά εἰ ἰοσμετε 

νιδ. Τύυη. ἀρ. Αρσ. Πορεύϑητι, καὶ] 347. καὶ λάλησον] χαὶ 
λαλησεις 24ς. α καὶ Ασῃ. τ. Απη. Ἐά. πρὸς Δαυὶδ] , Ηἷς ςς. μετὰ 

Δαυὶδ Αγγη. τ. Ασῃι. Βα. λέγων) λοίον 44. καὶ ἐρεις 247. α Ογρεη. 
π Ναμηεγ. Ησαι!. τ6. καὶ λέξεις Απη. τ. Απη. Ἐὰ. Τάδε λέγει] 
ὦδε λέγει Αττα. 1. Ἄττῃ. Ἐὰ. Οεοσρ. ϑ8[ν. Ταϑε λέγει Κύριος} 
δαδεῖ ἴῃ ομαγδαᾶὶ. πιΐηοσε Αἴοχ. Τρία] τρία ἃ εν. τρία τρώγμαῖα 

Αττῃ. 1. ἅπῃ. ἙἘά. Τρία--ἰπὶ σὲ] τρια εἐγω ἐρω ἐπι σε ΧΙ, το, 29, 
ζῶ, 82, 92, 93. 98, 236, 242, 243. (δῖ. Νῖο. Ογη]}. ΑἸεχ. 1, εἰς. ἢς, 

ὨΠΠ ἐρω εἐγω, 71,247) 246. τριᾶ εγὼ ὁρω ἐπὶ σε 44,74, τού, 120, 134, 
144. {τία ἐρο ἰεναόο μεβεγ 1ε Οτίρεῃ. ἰοο. οἷζϊ. “2γία κρὸ Τοἱδο πᾳ ις Νιϑι, 

Τυπ. ὅρ. Απιδτ. ἐγώ εἶμε αἴρω] ἐγω αἴρω ςό, 64, το, 119, 121, 
1:ς8. (244. ἀὰ. π᾿ ἐρω.) Οοπιρὶ. ΑἸά. Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. λέγω 
Ἀπῃ. 1. Ασπι. Ἐά. ἐγὼ λέγω δίαν. Οἰἶγορ. αἴρω] ἐρω ςς. ορων 
247. ἐπὶ σὲ] - κακὰ τῶι. σοι ϑ8ϊαν. Οὗτος. καὶ ἔκλεξαι] 
καὶ ἐξελεξαι ΧΙ. καὶ ἐκλεζε το. κα καὶ 93 1ο8. (οπιρὶ. ΟΥΗΙ, 
ΑΙεχ. 1. οἶς. εἰΐε Νιᾶ. Τυη. ἀρ. Απιθδσ. καὶ ἐκλέξεις Ασπι. 1. Αγσῃ. 
Ἑά. σεαυτῷ] σὺ τῶ (ἔς) ςό. σεαυτω γενεσϑαι 82. σὺ τὸ 246. σε- 
ἄντὸν 247). σοι Αττῃ. 1. Αττη. Εα. ἕν ἐξ αὐτῶν} α εξ αντων “46. 

πρὶ ΟΥρεη. ἰοο. οἷξ, καὶ τοοιήσω σοι] φωοά γαείαπ εἰδὲ. μὰς 
ἰος. οἷξ. -Ρ χοῦτο Αττῃ. τ. ἄστη. Ἐά. 

ΧΙΠ. εἰσῆλϑε] ηλϑὲ 82, 93, τοϑ. Οοηρί. Γαδ] Γαὰδ δι; 
ἀνήγίειλε] -[ αὐτὼ 1Π| 64, 123, τ44, 236, 545, 24ς, 247. ΑἸεχ. Ομ. 
Νῖς. απηγγεῖλεν αυτῳ ΧΙ, 29, 44, ς᾽, τό, 74, 82, 93, τού, τοβ, 
119; 120, 1349 158, 243) 244. ΟΟπιρΙ. αἀπηγίειλε γι. ΟΥΠ]1. ΑἸοχ. 
Ἰ, εἶ. απηγγειλὴν αυτω 98. ἀεηπκππείαυΐ! εἰ Οτίρεη. 1. οἷς. 
εἰ Νιᾶ. Τυη. ἃρ. Απιρτ. -Ἑ τᾶτο Αὐη. Εα. 
λεγῶν 44) 82, 935) 1το8. ( οπηρὶ. 

πημειαυὶ 

καὶ εἶπεν αὐτῷ] 
λαυτῳ 24ς. ἀϊεεκς Οτίρεη. ἴος. οἰξ, 

νιδ. Τυπ. ἀρ. Απηδτ. Ἔκχλεξαι σεαυτῷ] {- ἕν ςς. ἔκλεξαι αὐ- 
τὸς σεαυτῷ ϑίῖαν. Οἴτοξ. ἼΕχλεξαι σεαυτῷ γενίσϑα!ι) κα 247. ΑΙοχ. 

Οἥξεη. ἰοο. οἷ. Ἔὐρε εἰδὶ φωμίά βεγὶ νοἱϊε ὁ ἐσίδις Νιδ. Ταπ. ἀρ. 
Απλδγ. γενέσϑθα!] ργρεπηἶτῖ. εχ τῶν τρίων 44. ὃ ϑέλεις γένεσϑαι σον 

.ς2, 92, 436, 24ς. (ἴ. ΝΙς. ἔς, πἰᾷ Θέλει, 144. ὁ ϑελης γένεσϑω σοι 
442. ὃ βέλῃ δῖαν. Οἶτοςσ. κε ἔλϑῃ] εἰσελϑῃ 11. ἢ ελϑὴ ς2) 74) 
92, 120, 134) 144) 236, “42. Ογη!]. Αἰεχ. 1. οἷ. ἢ ελϑοι 64. ΑΙά. 

ἐλεύσονται δῖαν. Οἴἶτος. ἢ ἐλεύσονται ϑίαν. Μοᾳᾷ. εἰ ἔλϑη-- 
λιμὸς} ἣ τρια ἔτη λιμὸν 19, 1οϑ, ἢ τρια ἐτὴ λιμε 82. Οομρὶ, 
ἢ τρια ἐτὴ λειμος 93. εἰ τρια ἐτῆ λιμὸν 18. μυε ἤαπιεσι ἐγίσπ- 
πο μρεν ἱσγγαη δι. Τυπ. ἀρ. Απιθγ. ἔλϑη σοι] αὶ σοι ΑὙΤᾺ. 10 
Απῇ. ἘΔ. τρία ἔτη] τρία ἔτι (ῆς) 24ς. λιμὸς] λοιμὸς 44. λι- 
μᾶ ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. ἐν τῇ γῆ σα 19] επὶ τὴν γὴν (19. Οοπιρὶ. ἔς 
ἱπῖτα.) 82, 93, τοϑ. Οερτς. δῖαν. Μοίᾷβ. ἢ τρεῖς μῆνας---διώκοντές 
σε] σερ ἐγί δες πιεηβδε ἤρετο τς ἃ ἤαεῖε ἐπὶ σεΐοοναπα ἐιογμπα, μὲ ἱρ βεηψες 
φμαπίμγ ἐξ : Νίδι, Ὑυη. ἀρ. Απιδν. φεύγειν σε] α σε 2425 247. 
Ἀπ. τ. πη. Εά. Οεος. δίαν. Οἴἶγοσ. τῇ γρίας Οτίρεη. 1. οἷ. “2. 

Ζἰοε ϑγγ. Βαυ- Ἡεῦγ. φεύξεις δῖαν. Μοίᾳ. ἔμπροσϑεν] ἐκ ροσωπαὰ 
82, 93, τοϑ. Οοπιρ. καὶ ἔσονται] καὶ αυτες 10, 93) 1ο8. Οοπρρὶ. 
καὶ αὐτὸς (ΗΠ.) 8. καὶ ἔσονται διώκοντές σε] κ 246. φυὶ Ισ ρενγ- 
φμεηίηγ Οτΐφεη. ἷ. οἷ, διώκοντές σε] διωκειν σὲ 1Π1, ςς, 64, 247. 
χαταδιωχοντες σὲ ΧΙ, γ4. καταδιωκειν σὲ 20, 44) τό, 71, 82, 929 93» 
98, τού, 1οϑ, 1195) 120, 121) 134) 144, 1ς8, 236, 242, 241) 244. 

Οοπρὶ. ΑἸά. (δι. Νίο. Ογήηήϊὶ. ΑἸεκ. 1. εἶς, καϊαδιώκην σε 24:-. ἢ 
γενέσϑα!] εἰ γενέσϑαι ,46.Ότ: ἢ γενέσϑαι---γὴ σε 29] ἀπὲ τί αῖμο τοτὲ 
αι ἐπ Ἰενγα πα. Οτρεῃ. 1. οἷἴ., σι γιό ἰϊεόμς βεσὶ τιογίοπα ἐπ ἐεγτα. 

γᾶ. Ταῃ. ἀρ. Απιδτ. ἢ γενέσϑαι τρεῖς ἡμέρας} ἢ τρεῖς ἡμέρας 

γενέσϑαι ΑΙά. Ογτη!!. ΑἸεχ. 1. οἷ, ϑανατον) ϑανάτου δῖαν. ἐν 
τῇ γὙὴ σε 2] ἐπι τῆς γῆς σου ξξ. λσπ 93. ἔπι τὴν γὴν τἸοβ. γψὺν 
δν γνῶϑι)} λ ὅν 445) 745 τού, 120, 134) 144. και γὺν γνωθι 82, 93» 

1οϑ. Οοιηρί. Τπεοάοτεῖ. 1. οἷς, Ασπ. 1. Αττη. Εά. γὺν ἐν γνωθὴ 242. 
γὺν ἦν γνῶϑι δες. αἀ ἔῃ. ςοτ1.} πκας ἐγζο {εἰϊο, υἱαῖς φεὶά τεῥοπόεαπι εἰ 



ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Β. 
κΕΦ. ΧΧΙΝ. 

14. Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Τιὰδ, Στενά μοι πτάγτοϑεν σφόδρα ἐςίν" ἐμπεσᾶμαι δὴ εἰς χεῖρας Κυρίου, 
ὅτι πολλοὶ οἱ οἰχτιρμοὶ αὐτῷ σφόδρα, εἰς δὲ χεῖρας ἀνϑρώπα ἃ μὴ ἐμπεσω.( Καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ 

Δαυὶδ τὸν ϑάνατον' χαὶ ἡμέραι ϑερισμᾷ. πυρῶν") καὶ ἔδωχε Κύριος ϑάνατον ἐν Ἰσραήλ απὸ 
πρωΐϑεν ἕ ἕως ὥρας ἀρίςε, αὶ ἤρξατο ἡ ἡ θραῦσις ἐν τῷ λαφ, )καὶ ἀπέσϑανεν ἐκ τ λα ἀπὸ Δὰν 

χαὶ ἕως Βηρσαβεέ, ἐδδομήχοντα χιλιάδες ἀνδρῶν. Καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελος τῷ Θεξ τὴν χεῖρα 

αὐτῇ εἰς Ἱερεσαλὴμ τ8 διαφϑεῖραι αὐτὴν, χαὶ  παρεχλήνη Κύριος ἐπὶ τῇ χαχίᾳ, καὶ εἶπε τῷ ἂγ- 

ψέλῳ τῷ διαφϑείροντι ἐ εν τῷ λαῷ, Πολὺ γῦν, ἄνες τὴν χεῖρά σου" χαὶ ὃ ἄγ[ελος Κυρίϑ ἦν παρὰ 

15. 

16 

17 

18 

19 

τῇ ἄλῳ ᾿Ορνὰ τῇ ᾿Ιεδεσαία. Ν᾿ Φ» ν φΖ μ“Ὃ κ ο 

Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Κύριον, ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἄγγελον τὸν 
΄ » “ ρ᾿ ν 2 ΄ 

τύπ]οντα ἐν τῷ λαῷ, χαὶ εἶπεν, Ιδὲ ἐγώ εἶμι ἠδίκησα" χαὶ ὅτοι τὰ πρόύδατα τί ἐποίησαν ; γε- 

γέσϑω δὴ ἡ χείρ σου ἐν ἐμοὶ, χαὶ ἐν τῷ οἴχῳ τ τατρύς μ8. Καὶ ἦλθε Γὰδ πρὸς Δαυὶδ ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐχείνη, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ανάδηϑι, χαὶ ςῆσον τῷ Κυρίῳ ἀμ νὰ μος ἐν τῷ ἅλωνι ᾿Ορνὰ τ 
εδεσαίου: Καὶ ἀνέδη Δαυὶδ χατὰ τὸν λόγον Γὰδ, χαϑ᾽ ὃν τρόπον ἐγετείλατο αὐτῷ Κύριος. 

φεὶ σιό πὶβι. Οὐρεῃ. ἱ. οἷϊ. δἰ πωπς {ϊο, εἰ οἱάε φμἑά γείῥοπάξαπι εἰ, 
φωὶ ταλὲ αὐ 16, σεγδωπι. Ψιδι. Ταπ. 4ρ. Απιδγ. καὶ 1δὲ] α 64. 
ὠποκριϑὼ} αἀποκριϑεις 24). τῷ ἀποςείλαντί με ῥῆμα] ρῆμα τῳ 

αἀποςείλαντι μὲ 1ο8. Ὑπεοάοτεῖ. ]. οἴ. ῥῆμα] α 93. Οομηρὶ. ΑἹά, 
Αὔπὶ. 1. πῃ. Ἐά. σσεογξ. ϑίαν. 

χίν, Σιέωδ] δια (Δι εν. ὅγει Βα Εἴοδτι φενότης Ἄταν : 
Ἀπὴ. ΕἘά. Στενά μοι---ἐςὶν] “Δαρωία πεϊλὶ ναῖε ἱπ ἐὲ ἐγίδες ΨΊδι, 
Τυπ. 4ρ. Απιδ. ττοάντοϑεν]} 1ρ, 82, 93) 1ο8. Οοιηρί. ὙΠεοάο- 
τεῖ. 1. οἷ. παντὰ 242. ργξτηϊῖ. καὶ Οεοτρ. σφόδρα ἐςίν) -Ἐ καὶ 

τὰ τριὼ ΧΙ, 44. 52, τό, 64, 719 745 82, 93, 98, τού, 110, 120, 121) 

123, 134) 144) 158, 436, 242, 243, 24ς. ΑἸά. (τ. Νίς. Ογη!!. ΑἸοχ. 
Ὑπεοάοτεῖ. 1. εἰς. εἰς τὰ τρια 109) 1οθ. - τὰ τριὼ 29, 5ζ- 
Οοπιρὶ. -Ἐ κατα τρια 244. -Ἐ τὰ τρία ταῦτα Οεογρ. δ8[αν. Μοίᾳ. 
ἑεὶ τρία ταῦτα ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ. ἐμπεσδμαι δὴ) ττλὴν ἐμπεέσεμαι το, 

82, 93, τοϑ. (πρὶ. Ὑεοάογεῖ, 1. οἷϊ. ἐμπεσαμαι δὲ 71. ἴῃ 644. 
υχιε δα ἤπειη οἀρὶϑ Οοάεχ τῶτ. συπὶ Οοάϊοε 29. σομίεητς. ((ά' ἐπ- 
εἰάαπι Οὐρεα 1. οἷ. τολὴν νῦν ἔμπεσδμαι Απῃ. Εά. ἤς, οτηο 
πλὴν, Ατῖη. τ. α δὴ ϑῖλν. Οὗτος. ἐμπεσᾶμαι δὴ δις. δὰ ἔῃ. οοη,.} 
“Μά »πεἰίμς ναὶλὶ ἱποίδετοε ἱπ πιάπῶς Τοπιὶπὶ (φμία πιασπα οΠ πεϊετὶοον ἀΐα 

εἶμε υαἰάε) φμαπι ἵπ ππαπμς ἀοπείπεπι ἱποίάδαπι. Μιξι, Γυπ. ἀρ. Αὐλδγ. 
εἰς χεῖρας Κυρί5} ἐν χειρι Κυρις Π, 6. 247. ΑΙεχ. εἰς τὰς χείρας 

τε Κυριδ 935) 1ο8. (οπρρὶ. ῆς, ἤῃε τῇ, 120. ἐπ σιάπως [ονιῖπὶ γπαρὶς 

Οὐρεη. 1. οἷζ, οἱ οἰκτιρμοὶ] α οι ςξ9 158. Οοπηρί. εἰς δὲ] καὶ 
εἰς 82, 93, τοϑ. Οοτηρὶ. Απῃ. 1. Απη. Εά. χεῖρας ἀνϑρώπε) 
χεῖρας ανϑρωπὼν 11], ΧΙ, 20, ς 5» δύ, 71, 745) 82). 93, τού, τοϑ, 120, 
123» 1345» 144, τς8, 236, 242, 243. Οομρὶ. ΑἸά, (αἱ. Νίς. οὐ 

μὴ ἐμπέσω] ποη ἱπείάαπι ὅγτ. ΒΑΙ-ΗΕῦτ. 
ΧΥν. Καὶ ἰξελέξατο---τὸν ϑάνατον] κα οἴη ἱηϊεγπηεά, ΧΙ. Οήρεη. 

Ιου. οἷ. ἑαυτῷ Δαυὶδ] αὐτῳ Δαυιδ 24). Ὑτ. ΑΙεχ, Δαυὶδ αὐτὸς 

81ν. Οἴτορ. Δαυὶδ] τω Δού 242. Δαυὶδ τὸν ϑάνατον] τον 

ϑανατον Δαυιδ 246. καὶ ἡμέραι] και αἱ ἡμέραι 20, 445 3. 5» 56, 74 

τού, 119, 120, 134) 144, 1 ς8, 226, 246. ΑΙά. (Αι. Νις. καὶ ἡμερῶ 

1τοϑ. ἧσαν δὲ αἱ ἡμέραι Ογτ}]. ΑἸεχ. ἰοο. εἰ, καὶ ἡμέραι ϑερισμξ 

τουρῶν] α Οοπιρὶΐ. ϑερισμε] ϑερισμος 124. Κύριος] - ο Θεὸς 

“36, 245. (Δῖ. Νίς. ϑάνατον ἐν Ἰσραὴλ] ἐν Ισραηλ. ϑανατον 1], 

ςς7) 247. ΑἸεχ. ἐν Ἰσραὴλ] ἐν τω Ισραηλ 93. απὸ τρωΐϑεν] 

απὸ πρωΐ ς6. τσρωὶ Ογτ]!. ΑἸεχ. Ὁιδ. Ψ. Τ. νοΐ. νἱϊ. Ρ. ςς-.- ἕως 

ὥρας] Ρταιπηϊτ. καὶ 93, 108. Οοτηρὶ. Βαθεῖ ὥρας ἴῃ ομαγαέζ. τηΐποτγε 

ΑΙεχ. ὥρας ἀρίς 8} Ὑτ. τοό. καὶ ἄρξατο--λαῷ] α οὑπὶ ἱπίετ- 

τηαδά. Οομρὶ. Οτίρεη. 1. οεἷξ, δὶ ϑραυῦσις] “Ἢ ἕἶναι 5ῖλν. καὶ 

ἀπέϑανεν] καὶ ἀπεϑανον 29, 445) 71, 74» 82, 93» 108, 123, 134) 1445 

1ς8, 236, (242. οοττ. πὶ. τες.) 243. Οὐρὶ. (αι. Νίςο. ἔκ τὰ: λα) 

απὸ τῇ λαβ 445 74» τού, 120, 134) 144) 1.8. - Κυριου 92. Αἱά. 

Ογη]]. ΑἸεχ. το). 1. μαζί. 1. Ρ. 95. ὅπα τὰ λᾶξ Κυριε 236, 242. (δῖ, 

Νῖς. 8ῖλν. -Ἐ ἐκεῖϑεν Ατπν. 1᾿. Αστιν. ΕἘά. καὶ ἕως] α καὶ 64. 

Αἴπι. 1. Ασπι. ἙΕά. Βηρσαξεὲ] Βερσαδεε οβ. ΟΥγτ!}}, ΑἸεχ. 1. οἷξ, 

ΧΥΙ. τῷ ΘῈΣ] α 529 64) 74) 93» 1τοϑ. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Κυρίᾳ φ4ς. 

χεῖρα αὐτῷ] χεῖρα αὐτῇ ΑἸεχ, εἰς Ἱερεσαλὴμ] ἐπι ἱερασαλημι 19, 

03. 1οϑ, 123. ΟὈΠρΡΙ. εν [ερουσαλημ, γ1. τῇ διαφθεῖραι) τῇ δὲ- 

αφϑήρην (ῆ.) 24ς. αὐτὴν] ἐν ἀντὴ 20, (5, 56, 71» οϑ, 119) 24» 

246. Ογη!!. ΑΙεχ. Ὀῖδε. Ν. Τ' νοὶ. νἱΐ. ραρ. 55. καὶ παρεκλήθη) 

και μετεμεληϑὴ 10) 82) 108. Οοπιρί. Ὑπεοάοτεῖ. Ι. εἶς, καὶ μετεμῆ- 

ληϑὴ 93. καὶ παρεκλινεν 84. ἐπὶ τῇ καχίᾳ] Ἢ τῇ καχιᾳᾷ ΠΙῚν 

247. καὶ εἶπε] - Κύριος ΧΙ. τῷ ἀγγέλῳ τῳ ἢ διαφϑείροντι] τῳ 

διαφϑειροντι αγίελῳ 446. τῷ διαφϑείροντι] τω διαφϑειραντι 71. 

τῷ διαφϑείροντι ἐν τῷ λαῷ] φωὶ εαίογσπίη αὐ φορωίμης Οτΐφεῃ. ἰος, οἷξ, 
νοΣ. 11. 

- γαδ 244. 

ΠΠολὺ νῦν] πολὺν 111. ἱκᾶνον 19, 82, 93, τού, τοβϑ. ΟΥγτ1}}. ΑἸοχ. ἴοπι. . 
Ρατῖ. ἷ. Ρ. 95. ἱχᾶνον γὺν 44) 745 110) 120, 134») 1445 (243. πιᾶτρ.) 2.4ς. 
Οὐοτρὶ. Ογπ!!. ΑἸοχ. νι]. ς ς. δῖαν. Μοίᾳ. πολὺ ικᾶνον γὺν ςζ2, 92, 123» 
236. Οδῖ. Νίο. πολλοι ἱκᾶνον ἥν νυν 242. -Ἑ ἂν 247). {εν οβ Οὐ- 

δε. 1. εἶς, ὠπέχε νῦν Αττη. 1. Απῃ. Εά. ἱκανόν σοι νὺν δῖαν. Οἴτορ. 
ἄνες] ἔξελε διαν. τὴν χεῖρά σε] -ἰ- νυν το, 82, 93, τοδ. 
λος] α ὁ 445) 24, 247. Κυρίε]} τὰ Θεξ 19, 64, 82, 93. 1το8. (οπηρὶ. 

ΑΙά. τα. Κυριε 24ς. ἦν] ἐρηκως 246: ἦν παρὰ] ἣν ἐξηκως παρὰ 
ΧΙ, 19, 29», 52) ςύ, 715 745 82, 92,93, 98, 199}: 108, 119, 120, 1239 134» 

144η)158, 236, 242, 243. Οοπιρὶ. (αι, Νίς. ἥν ἐρὼς παρὰ 44, 64. ἥς, 

ΡΓδ ΠΝ ὁ, ΑΙ4ά. ἥν ἐρικῶς τσαρὰ 24ς. ἦν ἑγὼς περὶ Ογη]}. ΑἸεχ. 
τοι. 1. ρατῖ. 1, Ρ. ο(. ἣν ἑρηκὼς πρὸ δίαν. τῇ ἅλῳ] τῳ ἀλῳ 1, ΧΙ, 

445 τό, 74, 98, τού, 119) 120, 134) 1445 243. ΤῊΣ αλω τ0. 93» τοβ, 
1:8. Οοπρί. τῷ δὼ 24ς. τῷ ἄλωνι 247. τῆς ἅλω 85|4ν. τῇ 
ἄλῳ Ὀρνὰ] τῶ ἀλωορνα (ῇς) 29. Ὀρνὰ] Ὀρνὲ Απη. τ. Αγηι. Ἐά. 
Ὀρνεῶ ϑ8ιἰαν. ᾿Ιεδασαίου] Ιεξεσσαιε το. Ιεξοσσαιου 93: 

ΧΨΝῚ]. αὐτὸν τὸν ἄγβλον}] α αὐον 44) “46... 
Λ 236, 242. τὸν τὐπΊοντα]) α τον 1], ςς, 93» 34. ἐν τῷ λαῷ} 
τὸν λαὸν ΑἸά. Απῃ. τ Ατη. Εά. 5[αν. καὶ εἶπε} και εἶπεν αὐτῷ 

247. ᾿Ιδὲ ἐγὼ--καὶ ὅτοι]) ἰδὰ ἃ ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν, ἐγὼ ἡμάρτηκα καὶ 
ἐγὼ ὃ ποοιμὴν ἐκακοποίησα καὶ ὅτοι Ογη!}. ΑἸοχ. ἰοο. οἷϊζ, Ἰδὲ ἐγώ 

εἰμε ἠδίκησα] (δὲ ἐγὼ ἡμάρτηκα, καὶ ἐγω εἰμι ὁ ποιμὴν ἑκακοποιησα 
ΧΙ. ἄς, δοίφυδ εἰμι, 4}. ἢς, πἰἢ ἡμᾶρτον, 93, ἔς, πιῇ ἡμαρτικα, 
24. ιδὲ εγὼ ἡμᾶρτον. και ἐγὼ ὁ ποιμὴν ἐκαχοποιησα το, 82, τοϑ, 
Οομιρὶ. Ὑβεοάοτεῖ. 1. οἷς. ἢς, π ἐγὼ ὁ ποιμὴν ἥμαρτον, ΟΒιγίοί, 
1. 217. ΛΕδο .πι, εχο ραβον ρέξςανϊ, εἰ εγοὸ ππαὶρ ἤεεὶ ; Ψιξδι, Τυη. 4ρ. 

Διηῦτ.΄ ἰδὲ εἰμί" ἐγὼ ἡμάρτηκα ἐγὼ ποιμὴν ἠδίκησα Ατην. τ. ΑτΥπι. ΕΔ, 
ἠδίκησα] ἡμαρτῆχκα καὶ ἔγὼ εἰμι ὁ χοιμὴν 11. ἴῃ τηᾶτγρ, δῷ διϊᾳ. πῇ. 

ἡμάρτηκα, καὶ εγὼ εἰμι 0 ποιμὴν ὁ δᾳχοποιήσας 20, 05, 243») 244. 
ἡμάρτηκα, καὶ εγὼ ὁ ποιμὴν ἑκακοποιησαι 4 246. ἅς, πῇ ἐγὼ εἰμι, 

ς29 71) 747) 92) τού, 110, 120, 134) 144) 148, 216, 242. (Αἵ. Νῖς, 

ἡμάρτηκα ς6. -Ἐ καὶ εἰμι ὃ ποιμὴν εκακοποιησα 64. -Ἐ ελάξῃ, πἰἢ 

ἐγὼ εἰμι» 123. ὃ αἀδικησας, καὶ ἐγὼ εἰμι ὁ ποιμὴν ἑκακοποιησα 247. 

λεν Π 
,αι Ο αγὶξ- 

τὸν ἄγ[ελο») 

Ἁ ’ . 

-Ἔ καί γε ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ἐκακοποίησα ΑἸ4ά, - καὶ ἐγὼ ὁ ποιμὴν 

ἐχακοποίησα Αἰεκ. -Ἐ καὶ ἐγώ εἰμι ποιμὴν κακεργήσας Θέεοτρ. 
Ἢ ἡμαρτηκὼς, ἐγώ εἶμι ποιμὴν κακεργήσας δῖαν. καὶ ὅτοι τὰ τρό- 
ξατα] τα δὲ τροδαῖα, 44. αχᾶι 19. ϑίαν. ργέχ σμίεμι ἀϊς Ν τα, 
Τυῃ. ἃρ. Απιδι. τῶ πρόδατα] το ποιμνιον 10, 82) 93) 1ο8. ΤΉεο- 
ἀοτεῖ. 1. εἶτ. “. τί ἐποίησαν] τι εκακοποιῆσαν 246.Ἡὸι γενίέσϑω δὴ] 
α δὴ 82, 93, 1ο8. (οπιρὶ. ΟΠ γγίοί. ἱ. 217). ὙΓπεοάοτγεῖ. 1. οἵ. γε- 
νίσϑω δὴ ὅτις. δὰ ἔπ. σοπ1.] ἐπ΄ πιό πιαπεηε ἐμαηε ζομεΓ 6) εἰ ἐπὶ αἰονιππε 

»αίτγὶς πιεῖ, Νιδι, Τυη. ἀρ. Αἰπδτ. ἢ χείρ σΒ} η 18. ἐν ἐμοὶ] 
ἐπ’ ἐμὲ Ομγτοῖ, ᾿ϊ. 420. (4101 ἐπ᾿ ἐμοὶ) Ὑπεοάοτγεῖ. ἰπ δῖ. ΝΊς. 
Οἰοτξ. δἰδσν. καὶ ἐν τῷ οἴκῳ] α καὶ 19. καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ΟΠγ- 
{οἵ 1’. 420. (11δὲ υἱ ἴῃ ἘΔ.) Ττπέοάοτει. ἴα σαι. ΝΊο. Οεογρ- ϑ[αν. 

ΧΥΠΙΙ. Γαδ πρὸς Δαυὶδ] Δαυιδ τρος Γαδ 30, 98. τρος Δαυιδ 
τορὸς Δαυὶδ] α 236, 242. καὶ εἶπεν αὐτῷ] Ἑ Γαδ 

29, 98, 244. α ἄντω 93; τοϑ, 24ς. (οπιρ. καὶ ςῆσον] καὶ ϑυσον 

44. τῷ Κυρίῳ ϑυσιαςήριον] ϑυσιαςηριον τῷ Κυριῳ ΧΙ, 93, τοβ, 
(οπιρὶ. τῷ Θεῳ ϑυσιαςηριον 445) 74, τού, 120, 134- 5αν. Οἴτορ. 

ἐν τῷ ἅλωνι] ἐν τῷ ἄλῳ ΧΙ, 44. ςς) τό, 64, γι, 74,598) τού, τ10, 120, 

134) 1445) 18, 243,)344. ἐν τὴ ἀλω 82, 93) 1οβΒ, 246. (οπηρ!. ΑΙά, 

“ἶΌγΩηΙ!, ΑἸεχ. 1. οἵ. ἐν τω αδωρα 24ς. ἐν τῇ λων, ΑἸεχ. ἅλωνι 

Ὀρνὰ] αλωορνα (ἢ) 59. Ὀορνὼ] Οὐρνὰ Ατπ). 1. τῇ ᾿Ιεδεσαίε} 
τὰ [εξεσσαιε 91. (δῖ, Νῖς. 

ΧΙΧ, Καὶ ἀνέξη] καὶ ἀγερη 24ς. 
68 

Ἁ 

κατὰ τὸν λόγον [δ] κατὰ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β. 

ΚΕΦ, . 7 3 Ν Ν Ἵ νΝ ΄ ννΝ ἮΝ ἀκ ἜΣ ΕΝ ζῳ ἜΙ ᾽ Ν ΧΧΊΥ͵ 
Καὶ διέχυψεν ᾿Ορνὰ, χαὶ εἶδε τὸν βασιλέα χαὶ τὰς παῖδας ραπορευομένους ἐπάνω αὐτῷ. 2.. 

- ΓῚ ρ᾿ Ν ΄ 9. δ 2 νς Ν κ᾽ ν εχ χαὶ ἐξηλϑεν ᾿Ορνὰ, καὶ προσεχύνησε τῷ βασιλεῖ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ εἶπεν 21. 
ς ᾽’ ε ἊΝ 2 ν᾿Ὁ ᾿ Ν ἐκ ὩΝ 7 ᾿ορνᾶὰ, Τί ὅτι ἦλθεν ὁ χύριός μου ὁ βασιλεὺς “πρὸς τὸν ὅδλον αὐτῷ ; καὶ εἶπε Δαυὶδ, Κτήσα- 

ΡΝ “ 6 ρ»“, ρ᾿ 7 ρ ΄ νν “ ς ἰω 9 7 σθαι παρᾶ σδ τὸν ἅλωνα τᾶ οἰχοδομῆσαι ϑυσιαςήριον τῷ Κυρίῳ, χαὶ συσχεϑῆ ἡ νραῦσις ἐπάνω 
2 Ν ΄ ν 2 ΄ ε ΄»“ ε . β' τὰ λαδ. Καὶ εἶπεν ᾿Ορνὰ πρὸς Δαυὶδ. Λαξέτω χαὶ ἀγενεγχάτω ὃ χύριος μου ὁ βασιλεὺς τῷ 22. 
9 ρω 3 »0 3 ε ΄’΄ Ν ε Ν ἯΗ“ ᾿, 2 Κυρίῳ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτδ' ἰδὲ οἱ βόες εἰς ὁλοχαύτωμα, χαὶ οἱ τροχοὶ χαὶ τὰ σχεύῃ : Π " " Σ ΝΜ Μ . ρ᾿ ", ς..»» 2 Ν ν Ἧ 7 ᾿ χῶγ βοῶν εἰς ξύλα. Τα πάντα ἔδωχεν Ορνὰ τῷ βασιλεῖ" χαὶ εἶπεν Ορνᾶ πρὸς τὸν βασιλέα, 23. 

΄ ε . ν 9 ν 5᾽.)3»ᾺᾺ Φ 9 Ὗ 2 Κύριος ὃ Θεός σοὺ εὐλογήσαι σε. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ὀρνὰ, Οὐχὶ, ὅτι ἀλλὰ χτώμενος 2,. 
»" ᾿ ΄-, ΕῚ 3 7 ἰων ΄ "“ ε ͵7 ᾽7 χτήσομαι πταρὰ σοῦ ἐν ἀναλλάγματι, καὶ οὐχ ἀνοίσω τῷ Κυρίῳ μου Θεῷ ὁλοκαύτωμα δωρεάν" 

ἵν ΄ ’΄ ΄ Ν 3 χαὶ ἐκτήσατο Δαυὶδ τὸν ἄλωνα χαὶ τὸς βόας ἐν ἀργυρίῳ σίχλων ππεντήχοντα. Καὶ ῳὡχοδόμησεν 2:. 
9) ξ 3 ΄ ᾿ς ’΄ ἐχεῖ Δαυὶδ ϑυσιαςήριον Κυρίῳ, χαὶ ἀνήνεγχεν ὁλοχαυτώσεις χαὶ εἰρηνικάς" [χαὶ προσέϑηχε Σα- 

» » ΄ Ὡ νι» 3 ΄ ᾿ 2 “2 ΄ ρὼ μ᾿ ᾿, λωμῶν ἐπὶ τὸ ϑσυσιαςήριον ἐπ᾿ ἐσχάτῳ, ὅτι μικρὸν ἣν ἐν πρώτοις" καὶ ἐπήχεσε Κύριος τῇ γῇ, καὶ 
συγεσχέϑη ἡ ϑραῦσις ἐπάγωϑεν ᾿Ισραήλ. 

τὸ ρημα Γαδ τε τροῷφητου ΧΙ, 10, 44, 52,71, 74,92, 93» 98, τού, τοϑ, 
110, 120, 1239» 134) 1ς8, 236, 242, 243) 244) 24ς. ΟοΠΡΡΙ. ΑΙά. Οδί. 
Νίῖς. Ογη]!. ΑἸεχ. 1. οἷς. ἔς, ἀδίχψυε Γαδ, ς6,246. καΐα το, ὅ ημ..... 
(ῆς : 1οήρίυγα ἐναπυ) δια τα τροφητε 29. κατὰ τὸ ῥήμαμα (Πς) 
Γαδ τὰ τροφήτε 144. Γαδ] Ἔ τε τροφητα. 64, 82. Οεογα. ϑίαν. 

καϑ' ὃν δις. 84 ἤπ. οοπ).] ὃ ἐνετείλατο αὐτῳ ὃ Κυριος το. ἔο, ἔπε αγ- 
ὕουῖο, 82, ᾿ιοΒθ, καϑ' ὃν τρόπον] ἔπε καϑ' ΧΙ, 29, 44) ξύ, 71, 74, 
92) 98, τού, 110, 120, 123» 134) 1447 158, 236, 242, 243, 244) 24», 
246. (οπηρ]. ΑΙ4. (αι. Νίς. Ογῃ]!. ΑἸεχ. Ἰοὺ. οἷξ. ὃν ἰδητιπι 93. 
ἐνετείλατο) ἀνετείλατο ΑΙά. Ογτ]1. ΑΙεχ. 1. εἶτ. αὐτῷ] κα 236, 242, 
246. («ϊ. Ν!ςο. ᾿ 

ΧΧ. Ὀρνὰ 1] Ὀρνιΐ (ἢς ᾿πῖτ8) 514ν. Οἴγορ. καὶ εἶδε] ὡς εἶδε 
Ατπι. 4. ὥς, ΡὈγβεπο καὶ, Αἰτη. 1. ταβαπορευομένους ἐπάνω 
αὐτα]} διαπορενομενους ἐπ᾿ αὑτὸν 82, 93, το8. Οοῃηρί. καὶ ἐξῆλθεν 
Ὀρνὰ] Ορνα 44. ἘὈρνῶ 29] ᾿Αρνὰ Ατπι. τ. Αγπι. Ἐά. τῷ βασι- 
λεῖ] τῷ Κυρίῳ Αττι, τ. Απῃ. ΕἘά. αὐτῷ ἢη4].] αὐτῷ (ῆς νεῖ. 2:, 
22.) Αἰεχ. ἐπὶ τὴν γῆν] α 247. 

ΧΧΙ. Καὶ εἶπεν Ὀρνὰ] , Ορνα 247. ΤΙ ὅτι ὅλϑεν] α οτι 10, 
93» 108, τὶ 44. τί τᾶτο ὅτι ἦλθεν ϑίαν. Οἷτορ. ἦἧἦλϑεν-- ὁ 
βασιλεὺς} ο κυριος μου ο βασιλευς ηλϑὲ 246.6Ὁ. ὁβασιλεὺς], 64. 
καὶ εἶπε Δαυὶδὴ -ξ- αὐτὼ το. καὶ εἰπεν αὐτω Δαυιδ 93. 1οϑ. Οομρρὶ. 
δῖαν, Οὗἶτορ. Κτήσασϑαι--τῷ Κυρίῳ] ὠνήσασϑαι παρὰ σοὺ τὸν 
ἄλωνα ἦλϑον εἰς οἰκοδομὴν ϑυσιαςηρίᾳ τῷ Θεῷ 8ι|Αν. Οἴἶτορ. ἔς, οἴη 
τῷ Κυρίᾳ ῥῖο τῷ Θεῷ, ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. παρὼ σΒ] παρ᾿ αὐτὰ 82. 
τὸν ἅλωνα] τον αἀλω (ἔς ἰπῆα ΧΙ, ς6, 64, γι, 98, 119, 243.) 445 τού, 
120, 134) 24ζ. τὴν ὥλω 10, 74) 82, 93) 158, 244) 246. Οὐοπηρί. 
ΑΙά. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷ. τὴν ὥλων 1τοϑ. τὴν ἀλωνα 123. ΑΙεχ. 
Ἔ ἦλθον Οεοῦρ. τῇ οἰκοδομῆσαι] καὶ οἰκοδομησαι το, 82, τοϑ. 
Οὐοπιρὶ. καὶ οἰκοδομήσω 93. τῷ οἰκοδομῆσαι--- Κυρίῳ] καὶ εἰς ϑυ- 
σιαςήριον τῷ Κυρίῳ ΟΘεοξ. τῷ Κυρίῳ] τῳ Θεῳ 44, 74, τοῦ, 120, 
134,).44-. κα τῷ (οπιρ. καὶ συσχεϑῇ] καὶ συνεσχεϑβη 11, ξξ. 
και συνεσχεσϑὴ 11. οπως ἐπεσχη 19. οπὼς ἐπισχὴ 82, 935 108: 
Οὐπιρὶ. ἕνα συσχεϑῇ Ατπι. 1. Ατπι. Εά, ἵνα καὶ συσχεϑῇ ϑίαν, 
Οἴτορ. ἡ ϑραῦσις] ἡ τῆωσις (ῆς ᾿π|τα) 19) 82) 93, 1ο8. Οομηρὶ. 
ἐπάνω] ἐπάνωθεν ΧΙ, 44) ςό, 64, 71, 74) 92, 98, 1ού, ᾿ 19) 120, 134, 
144)1ς8, 236, 243, 244,545 246. ΑἸά, (αἰ. Νίς. Ογεῖ}}. ΑΙοχ. 1. οἷκ. 
Ῥταρυλτι, ἡ 247. ἐπάνω τῷ λαξ] ἀπὸ τὰ λα 10, 82, 93, τοϑ. Οομηρὶ. 
Οξογρ. 8ῖν. ενωπίιον τῷ λᾶξ 242. ἐν τῷ λαῷ Ατγηι. τ. Αγπι. Ἐά. 

ΧΧΙῚ. πρὸς Δαυὶδ] , 44. προς τὸν βασιλεα 446. Λαβέτω] 
λαδε 82, 93, τοϑ. (οπηρΙ. ἀνενεγκώτω] ποιησατω ([]. ἰπ ΠΊΔΓΡ. εχ 
0017.) 19, 82, 93. τοϑ. ΟοτηρΙ. -Ἐ καὶ τοοιησάτω ζς.  Ἀὸὁ κύριός 
μον} οῖ9. τῷ Κυρίῳ] α 44, 71, 236. - τῷ Θεῷ Οεογρ. 8ϊαν. 
τῷ Κυρίῳ τὸ ἀγαϑὸν] το αγαϑον τῳ Κυρίῳ ΧΙ. τὸ ὠγαϑὸν ἐν ὁφ- 
ϑαλμοῖς αὐτῷ] τὸ ἄρεςον ἐνώπιον αὐτὰ 19, 82, 93, τοβ, ΟΟπρ]. ὡς 

'χαὶ εὐδοκήσει ἔμπροσϑεν ὀφθαλμῶν αὐτῷ Ατπι. τ. Αγ), Εά. οἱ 
βύες] οι μοσχροι 19, 82) 93) 1ο8. ΟΟπιρί. αἱ βοες 24ς. εἰς ὁλο- 
καύτωμα εἰς ολοκαυτῶσιν 105) 825 93) 1οϑ8. Οομ}ρὶ. ολοκαυτωματὰ 

Θεός σου] α σου 1ς8. μαρεῖ σε ἴῃ οπιδγαέϊ, τηΐποσα ΑἸοχ. εὐλογή- 
σα!} εὐλογήσει 71. εὐλογήσαι σε] προσϑεξεται παρα σα 82, 92. 

ΧΧΙΨ. πρὸς Ὀρνὰ] α 8ιαν. Οὐχὶ] ἐχὶ ὅτως Απτῃ. τ. Αππα, 
ἘΔ. Οοὐχὶ--ἐν ἐναλλάγματι] ἐν ἀναλλάγματι ἐνέγκω Κυρίῳ τῷ 
Θεῷ μου δῖαν. Οτορ.ι ὅτι ἀλλὰ] ὅτι ἀλλ ἢ ΧΙ, 20, 44, τό, 64, 
92, οδ, τού, 119, 120, 143, 134) 144γ1{8, 236, 245, 243, 544, 246. ΑΙά. (δι. Νῖίς. ἀλλ᾽ ἢ γι, 74) 82, 93, τοϑ, 24ς. ΟὐμρΙ. κα ἀλλα 
247. ΑἸεχ. α ὅτι Ογι!. ΑἸοχ. ἴος. οἶς. Αττῃ. 1. Αππ. Εά. Θδο : 
ὠλλὼ τολὴν 8ϊαν. Μοῖ. κτώμενος---ἀναλλάγματι] ὠνησάμενος 
ὠνέομιαι τταρὰ σξ τιμῇ ϑἰαν. Μοίᾳ. παρὰ σ Ὁ] -᾿- τὸν ἀλω 20, οϑ, 
243. -Ἐ τὴν αλω 244. ἐν ἀναλλάγματι] εν αλλαγματι 11, 44, 
56, 64, 71, 74. 82, 98, 93, 98, τοβ, 119, 120, 123, 134, 144, 18, 243»).24ς. (πρὶ. Αἰεχ. αι. Νίς. Ογη!!. ΑΙοχ. 1, οἶς. εν ἀλλαγμασι 
242. τῷ Κυρίῳ με Θεῷ] Κυριῳ τῳ Θεῳ με ΧΙ, 44, 64, 82, 93, 98, 
τού, τοϑ, 243; 2447 246, 247. Οοιηρ!. ΑΙά, ΟΥπῖ!, ΑἸεχ, 1. οἶς, ἔς, 
ΡῬΙΘΓΑΪ ΠΟ τῷ, 29, ς 5» 74) 24ξ. Κυριῳ Θεῳ μου τ6. Θεῳ τῷ Κυριῳ 
μἘ 71. λΒῖς 5[δν. Οτορ. μα Θεῷ] Τύ. 92, 119, 120, 123)134, 
144,)236, 242. ΑἸεχ. (δῖ, Νίς. Θεῷ] Θεῳ με 1]. ὁλοκαύτωμα) 
ολοχαυτωματα 74γ 92, 98, 1449 242. Οαΐ. Νῖς. Αἴ. σ᾿. Ατχῃι. Ἑά. 
ϑϊαν. δωρεών} δῶωρον 1 ς8. καὶ ἐκτήσατο] καὶ εκτισᾶτο 93. 
α χαὶ Ατἴπι. 1. καὶ ὠνήσατο ϑῖαν. τὸν ἅλωνα] ἐν ἅλω ἐναλλάγ- 
ματι (0) 19. τὸν ὥλω 29, τςβ. τὴν ἄλω εν αλλαάγματι 82, 93, 
1ο8. τὴν ὥλωνα 123. τὴν ἄλω 244) 246. Οοηρῖ. ΑἸεκ. ὥλω ΑἸά, 
ΟΥπ!!. ΑἸεχ. Ιος. οἷ. καὶ τὲς βόας], καὶ 19. καὶ τας βοας 44, 
92, τοῦ, 134) 144,)242. ἐν ἀργυρίῳ] κα ἔν γ4. εν αἀραριω (ςοττ. Ὁ 
8]. π1.)} 242. ἀργυρίου ϑῖαν. σίκλων πεντήκοντα] τεντηχοντα σι- 
χλον ΧΙ. ΤΥ. 29, 44, τό, γι, 82, 93. 1ού, τοϑ, 110, 134) 144, 1ς8, 
236, 242, 243, 2445 546. (οπιρὶ. (δῖ. Νίς. γ. σιτλων γ)4. 
ΧΧΨ. ωῳκοδόμησεν τροσεϑηκεν 243. τηαῖρ:- -- ἐκεῖ} 158. δῖαν. 

Οἴἶγορ. Βαθεὲ ἴῃ ομιαγαδς. Ὡ πόα ΑΙεχ. δΔαυὶδ] , τοό, ϑυσια. 
ςήριον Κυρίῳ] τῳ Κυριῳ ϑυσιαξηριον 247. Κυρίῳ] τῷ Κυριῳ ςς, 64, 
82, 93, 1οϑ, 119, 1ς8, 24ς. Οοπιρί. ΑΙά4, ΑΙεχ. Ογη!!. ΑΙεχ. 1. οἰ, 
Ἔ τῷ Θεῷ Αἰτ. ΕΔ. τῷ Θεῷ 8ιαν. Οὔτορ. καὶ εἰρηνικάς] αὶ καὶ 
44. - ἐπ᾿ αὐτό Αται. τ. Αγ. Εά. 
μῆσε 243. 
ϑυσιαςηριον ἐπ᾿ ἐσχατων οΒ. καὶ τροσέϑηκε--ἐν τορώτοις] αὶ οὐηὶ 
Ἰηϊειτηοά. (ὐοτυρὶ. δῖαν. Οἴἶγορ. Δ υϊρ. μαθεῖ ὑποὶβ ἱποϊυῦ, Ασῃι. Ἐά, 
Σαλωμὼν] Σολομῶν 44,71, 74,82, 93: 1ού, 1345) 144) 242. ἔς, ργῶ- τα ὁ, Τ πεούοτεῖ. 1. ς. Σαλομων 236. ΑἸά. (Αι. ΝΙς. Ογτῖ!. ΑΙεχ. 1. ς, 
ἐπὶ τὸ] α 36, 242. Οαΐ. Νίς. κα ἐπὶ 244. εἰς τὸ φ4ς. ΟΥ111. ΑἸοχ, 
1. ο. ἐπ᾽ ἐσχάτῳ] ἐπ᾿ ἐσχατων 44, ς6,7., 74γ.92, τού, 120, 134) 144, 
158, 236, 242, 243, 2445 247. ΟΔϊ. Νῖς. Ογπη]}. ΑΙοχ. ΤΤβεοάοτει. 1, 
οἷέ, ἐπεσχάτων (0) 19. αὶ 242. ωρώτοις] ὥρωτῆς 242. καὶ 
ἐπήκεσε] καὶ ἐλεως ἐγένετο 82, 93, τοϑ. ΘΟ ομρΡ. καὶ ἔπήκεσε Κύ- 
ρίος τῇ 5} και ἔλεγεν. ἐγένετο Κυριος ΤῊ ὙΠ 10. Χᾶι ιἱλεος ΕΜΕΥΕΤΟ 
Κυριος καὶ ἐπήκουσεν τὴ γὴ 24ς. καὶ συνεσχέϑη ὅς. δὰ ἢπ, 
ςου}.]} καὶ ἐπέσχεν ἡ Ὀῆωσις καὶ συνεσχεϑη ἢ “ραυσις ἐπάνωθεν ἴσ-. 44. εἰς ὁλοχαυτωμαΐα οΒ, 158. ΑἸεχ. καὶ οἱ τροχοὶ] καὶ τὰ ξυλα βαηλ 24ς. συνεσχέση) συνεσχεσϑη 1Π]|. ἔπεσεν 10, 82, 1οϑ. καὶ τὰ ὥροτρῶ το, 82, 93, το. (οπηρὶ. εἐπισχεν 93. συνεσχέϑη ἡ ϑραῦσις] καὶ ἀφεῖλε τὴν ϑραῦ- ΧΧΠΙ. Τὰ ταᾶντα] ργωπεῖτς. καὶ τοϑ. σοπρ. Τὰ τάντα--- σιν 8ῖαν. ἐπάνωθεν Ἰσραήλ] ἐπι Ισραηλ 19, τοϑ. Οοηνρὶ. ἀπὸ βασιλεῖ] κ᾿ ομπιὶ ἱπιειτηδβά, 247. ἔδωκεν} δέδωκεν 93. καὶ εἶπεν 

-- βασιλέα] λέγων 44. Ὡρὸς τὸν βασιλέα] τῳ βασίλοι 246. ὃ 
Ἰσραπλ 852, 93. Αγηϊ. 1. Ασπῃ. ἘΔ, ΟΘεοτρ. ϑαν. επάγωθεν τὰ λα 
246. εἐπαγωδσεν τε Ἰσραὴλ 247. δ 

᾿ 

καὶ -“τροσέϑηκε] καὶ ῳκοδο- ο΄ 
Ἁ 

καὶ τοροσέϑηκε---ἰπ᾽ ἐσχάτῳ] καὶ ὡχοδομησε Σαλομων 

; 
ἱ 

᾿ 



ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ 

ΟΟΝΤΙΝΕΤ ΑἸϊογυηι [ητεγργθίυμ γα] 4145 εχ Οοάϊσυμη τπηαγρίπέθυϑ ΙΕ] ς εχοθγρίαϑ ; δα͵θές 8 
οἴ πι, 488 1διάοτα σοηίριοϊαηζαγ, ϑοῆο 5. ἘΕἶχ δι ρ]} Ππλὰ τάπηχθη Πάγυγα γε αυϊάγιιτα ἢἶνα, αἰιάτα τὶ 
{υρρεαϊτανις Οοάςχ (ΟΟΙΠιηϊδηυβ ναι. (1π (ὐδίΑ]ορῸ ποῖϊγο 243.) δὰ ἴάπῖυπι (Ποῖ Ο]1π}) ἰΓαη ογιρῇ, 41128 

νῈ] δάδυς ἔμπὶ ᾿πεάϊα, γε] ΟΡ Ἰεϑ!οη5 ναγιεϊδῖεπι, 4]14΄να οδυίαβ, ἀξρηδ υάϊσαν! 41185 ἄδηυο ΘαἀδηίΓ, 
(οάϊςεβ ἴῃ Αρροπάϊοα οἰζαςὶ ἄδην, φαϊδυβ ἰη ᾿ρίο 1[υῖδγο, Ὠυπλογῖβ ἀςρπαπίαγ. 

ΟΑΡ. 1. 6. συνῆψαν αὐτῷ] Α. εἐκολλησαν. (τΕ]. ἐκολληϑησαν.) Σ. κατελαΐον αὑτὸν. ΤγᾶτΡ᾽. 243. ᾿Ακύλας, κατέ- 
λαθεον. ῬτΌΟΟρ. ἰπ ῖ. ΝΊς. ἴοπι. 11. ραν. 494. Ὠε δᾶς ρεγγχυϊαϊίοηα ποηλίπαμῃ νἱάς ϑομαγίεπθεγρ. Αηΐ- 
πηδᾶν. ἴῃ ΕἾΑρΠπλ. γετί. Οτὶ Ψ'΄. Τ', δρες. ρρώπί. Ρ. 136. ([. εἴαπι Μοπεδας. ὅζο, ἴῃ Ιοο. περιέπεσον τετ- 
εσὶν ητίηϑὴ ὁ Ἰσραὴλ καὶ ἔπεσεν τηᾶτρ. 243. (ΓΕ Ῥτγοοορ. τὴ (αἴ. ΝΊς. 1. οἷ. το. τὸν χλιδόνω] Α. βιαχιαριον 
ἢ ὁ χλιδὼν ΓΛΔΓΟ. οϑ. 10. Στήλωσον---τραυματιΩν} ἀχρίοασαι Ἰσραὴλ τερὶ τῶν τεθνηκότων σου τραυματιῶν 

ὙΠεοάοτεϊ. Ο. ς. ἴη-2 ερ. 20. Μὴ ἀναγείλητε ὅζο.] μὴ ἀπέλϑετε εἰς Γὲθ, μηδὲ εὐαγ[ελίσηοϑε ἐν ταῖς ὁδῶς 

᾿Ασκωλωνὸς, ὅπως μὴ εὐφρανϑῶσι ϑυγατέρες ἀλλοφύλων, μηδὲ γαυριάσωσι ϑυγατέρες ἀπεριτμήτων. "Ὠεοάοτεῖ, ]. οἵ. 
25. ἐπὶ τὰ ὕψη σε τραυματίαι] ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματίας ([|ς) ; ἀεῖη δἀάϊξ Θ. τὸ ἐσω; φυοά ἢἤρπίβοαι ΤΒεο- 

ἀοί᾽Ίοπετὰ εἴδη Παρυ7ε εἰς Θάνατον ἐτραυματιάθης, Ζυὰ ἔπηΐ νεγρα τεχίαϑβ (τε ἐσω) ποίξτι ὉΌΕΙΕΙΩ ΠΊΔΓΡ,, 
243. (ΓΕ Μοπίβιιςο. εἰ Βαῆγάϊς. ΗΧαρὶ. ἴῃ τ ερ. χχν. 31. 

ΟΑΡ, 11..2. κατῴκεν)] κατώκησαν ΓΤ εοάοτεῖ. 6. 8. ἴπ 2 Κερ. 
ΤΠοοδογοί. 1. οἱ. 14. ᾿Αναξήτωσαν---ἐνώπιον ἡμῶν] ἀναςήτω δὴ τωιδάριω ἐνώπιον ἡμῶν, κοὶ τωιξάτωσαν. ΤὮεο- 

ἄογει. Θ. σ. ἴῃ. 2 κερ.. 2422. πρὸς Ἰωά6] - τὸν ἀδελφόν σε ΤΠεοάοτεῖ. ἰοο. οἵ, 428. Καὶ ἐσάλπισεν δζς. 

5.80]. διαφοραὶ σωλπίγίων ἤσαν" αἱ μὲν εἰς τὸ ἐγεῖραι, αἱ δὲ εἰς καταπαῦσαι. τρᾶτρ. 243. 

διωπεφωνηκασιν᾽ τῶτεσιν, ὠριϑμηϑεντες εχ, ευρεϑησαν. ΤΛΑΓΡ,, 243. 
ΠΑΡ. Π]. 4. Ορνα] ἀεεγαῖ: δά άϊτιπι εἰξ 1 τηᾶγρ. εἴ 40 «]. γηδπὰ τεοεπέίογα δἀποίδίυπι: Αδωνίως οζειλει 

γραφηνωι καϑως καὶ εγραῷ. .«.. ἐν τή αρχ] τῆς γ΄. των βασιλείων. ὯΤΌΙ ραηέϊζα Δρροίαιϊηγι8 1Π6γορ ἐχοϊάεγαηΐ ργορ- 

ἴεγ τηᾶγρΊΠεπὶ Γεο πὶ. 134. Ὁ Ακυλας, Αδωνιας. ΑΠποῖ. (οάϊο. 242. 11. ἀπὸ τῷ ΦοξεῖεϑαιἿ Σ. δια τὸ 
Φοζειόϑαι τηᾶτρ. 243. 421. οἷς] Σ. ὧν πιᾶτρ. 243: 45. Ἢ οὐκ οἶδας ὅζο.Ἷ Σ. οἰδὰ τὸν Αἴδεννὴρ πλᾶτρ. 343. 
89. κοὴ κρατῶν σκυτώλης] 5080]. σπυξαλι χρῶνται οἱ τὸ σῶμα πεπηρωμένοι, ὅϑεν ὁ ̓Ακύλας τυφλὸν τοιϑτον ὠνόμασε. 

Ἐχ. Ἐά. οπῆ. σκυτάλης] ΑΟΣ 

30. ἐπεσκέπησαν] ἜΣ: 

. ἀτρώκτον, τδτεςιν βακτηρίαν εἰς το ἐπιφηριζεάδα! τοῦτ. 243. 34. οὐ προσήγω- 

γεν ὅζο.7 ϑ0Πο]. Σ. αλλ ωσπερ ἀν" τὴ ἐμυπροῦϑεν ἀδικως ἐπεσας᾽ τατεξιν οὐκ ἐν πολέμῳ παραταήίομενος δοριαλωτος 
γεγονώς Τηλτρ.. 243. 39. ἀπόδω “ΚύριοςἾ ἀνταποδῷ. Κύριος ΤἨεοάοτεῖ. Θ. 14 ἰῃ 2 Ἀερ. 

ΟΑΡ. ΡΜ. 4. Υἱὸς τριάκοντω ἐτῶν ὅζ(.} τριώκοντω ἐτῶν Δαξὶδ' ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, κοὴ ἡ τεσσαράκοντω ἔτη ἐδασί- 

λευσεν ἐν Χεδρὼν, κοὴ ἐπὶ ᾿Ιόδαν ἔτη ἐπα μήνας ἔξ" καὶ ἐν ΤρυσΘλης τριώκοντω το δύο ἔτη κφὴ μῆνας ἕξ, ἐπὶ ττάντω Ἰ1σ᾿- 

ραὴλ καὶ ̓ Ιόϑαν. Τ᾿ Πεοάοτεῖ. Ὁ. 15. ἴπΠ.2 ερ. 6. Καὶ ἀπῆλθε Δαυὶδ) καὶ ἀπέϑανεν Δαδ ἢς ἴῃ (οάϊςε : ἴι- 

ῬεΓ ἤδδο νεγθα ἴάγηθη εἰς ἤρῃυτα γαῦγαμ. 245. 0. αὐτὴν πόλιν] τὴν πόλιν, ουτῃ Εὰ. (ομλρ]. (ας ἴῃ ΠΟ}. 

(ξ4. ἐπορεύετο ῥΓῸ διεπορεύετο, εἴ ΡΙεγαπηγαις.) ΤΠεοάοτεί. Ὁ. τό, 'ῃ 2 ἅερ. 18. Τιτάνων] ρ]οΙ,. τηᾶγρ. γι- 
γάντων 6. 424. Καὶ ἔξαι ἐν τῷ ἀκᾶσαί σε ὅζο. ὅταν ἴδης αὐτομάτως ἀνέμε δίχω τὰ ἄλση κινόμενω, τότε κατάζηϑι 
εἰς τὸν ττόλεμον" ὅτι τότε ἐξελεύσεται Κύριος ἔμπροοδ ἐν σξ τύτῆειν ἐν τῷ πολέμῳ τὸς ἀλλοφύλους Ὑπεοάοτει. Ὁ. 18. ἰπ 

2 Ἀερ. τὴν φωνὴν τῷ συγκλεισμϑ] ϑίης 0114 ἀπιβιςδτίοπε ἀε]εηάα εἰς Ἰεέξο νοίὰ Εά. Ἀοπλ. (αι. ΝΙο. εἰ 
(οά. ΑἸΙεχ. συγκλεισμθ, υλτλ Οτγαδίαπι Ζυοαις ᾿ηϊδέϊατα σε]! ἔ[αιὰ πλῖγογ. ϑοθαγίθηρεγρ. Απιτηδάᾶν. τῃ 
Ετάρτη. γεγί, Οσ. Ν. Τ. ϑρεος. 1. ρ. 140. ᾿ 

ΟΑΡ. ΓΥἹ. 5. καὶ Ὀζὰ] καὶ Ὀζὰν Τεοάοτγει. Ὁ. 19. ἴῃ 2 ερ. 4. ἐπορεύοντο ἔμνπροοϑεν τῆς κιδωτξ ἢ ἐπο- 

ρεύοντο ἔμπροοϑεν, καὶ ἐκ πλαγίων τῆς κιδωτδ, Τεοάοτεῖ. ]. οἰ, 13. ἤσαν μετ' αὐτῇ} ἤσαν μετ᾽ αὐτῶν Τ᾽ Ἠεοάο- 
γεῖ, 1. οἷϊ, μόσχος καὶ ἄρνες] μόρζου καὶ ἀρνός Τ᾿ Ἀεοάοτειῖ. 1. οἰ. 14. ἐνδεδεδυκὼς} ἐνδεδυμένος “Τ᾽ εοάοτεί. ], 
οἷ. 17. εἰρηνικάς] ϑοῇοῖ. τας ὑπερ τῆς σωτηριας τῷ λάδι. ΤΩΔΤΡ. 243. 421. ᾿Ενώπιον Κυρίξ ὅζς.] ἐνάντιον Κυρίε 

ὀρχήσομαι καὶ τταΐξομαι" ζῇ Κύριος, ὃς ἐξελέξατο με ὑπὲρ τὸν τυατέρω σου, καὶ ὑπὲρ τὸν οἶκον αὐτῷ, τῷ καταφῆσαι με εἰς 

ἡγέμενον ἐπὶ τσάντω τὸν λαὸν αὐτῷ τὸν Ἰσραήλ. Τ Πεοάοτεῖ. }. ΟΙΓ. 

ΟΑΡ. ΥΠ]. γ. τὰς χλιδῶνας Α4. ἀγηαίλίας ϑγτ. Βατ- Ηερτ. 8. τὴν ϑώλασσαν τὴν χαλκῆν] ϑ0 80]. ὁ νιπἥηρ, 

εἰς ὁν ενεῆοντο χειρῶς οἱ ἱερεῖς εἰσιοντες. 56. 18. Καὶ Βαναίας----ὖ Φελετὶ] Βαπαίας σμέονι ΚΠῊΣ 7οσάα ἐγαΐ ΛΓ 

ἀγοίξεποπέες οὐ (67 ἀγηιίσογος ἴῃ τηᾶγρ. εἰξ ἤος ϑοβοϊίοη : μἠέον, βεῥεγ Οεγοίὶ οὐ Ἐσγείῖ, φιὶ ἐγαπέ 7Ογ δ᾽ 

ενυὶ αρμά γόρεπι. ΒΙΒ]. Βοβιεπι. Μεϊδπεγίς!, καὶ ὁ Χελεϑὴ χαὶ ὁ Φελετὶ] ἸΝοΐᾶπι παρεπέ ὕοάεχ Ἀδερ. 

(2433.) εἴ Ρτοοορίυβ : τὸς σφενδονήτας καὶ τὸς τοξότας ὅτω καλεῖ, Μοηίξαυς, Ἠεχαρὶ. ἴοῃ,. 1, Ρ. 329. 

4. ἄνδρος τῆς ᾿Ιεδαίας] οἱ ἄνδρες ᾿Ιόδα΄ 

“-τὸ 



ΑΡΡΕΝΌΙΣΧ ΑὉ 5ΕΟΌΝΌΌΜ ΠΙΒΆΌΜ ΚΕΟσΌΜ. 

ΟΑΡ. ΙΧ. 6. Μεμφιδοοϑὲ] Μεμφιθοῦϑε κειται εν τῷ ἐξαπλῳ πάρω πασιν" ἐν αλῳ δὲ Μεμφιδααλ. τΊΆΓΡ. 242. 

ΟΑΡ. Χ. 9. νεανιῶν] Α. Σ. ἐκλεκτῶν ΤΩΔΓΡ. 243. ᾿ 

ΟΑΡ. ΧΙ. 8. ἄρσις] προσφαγιον παρ τῇ βασιλεως ἐπεμῷϑη αὐτῷ, καὶ εδαφαζετο οπίισω αὑτϑ. ΠΛΆΓΡ. 243. 

21. ἐν Θαμασῆ ὁ ἀμμεσεί (Ά0) 93. (ογῖ, ργο Θαμμεσει, ἀπάς εχ (ὐοάϊος ποῖαι! σης εχίςγιρίατα εἢδ 

Ραῖεδῖ. 

ΠΑΡ. ΧΙ]. 13. ταρεξίδασε] αὐλὴ γραφὴ ὠφηρήκεν, ἥτοι πώρωδευεν, ἐποιήσεν ἄντι ξκ ὠναέβείτε. ὨΟΙΆ ἴῃ ΤΊΔΓΡ. 

Οὐοάϊςο!5 1τοδ. β 

ΠΑΡ. ΧΙΠ. 18. καρπωτὸς] τροχοτος. τὸ ἱμάτιον τὸ μετῶ τὸν χμτωνῶ Φερομένον. ΤΊΔΤΡ. 1οϑ8. 

ΟΑΡ. ΧΙΨΝ. τς. δύόλης] Θ. ταιδισκης ταῦτ. 243. Θεδ7 Θ. Κυρίου πατῇ. 243. 20. ἝΝνεκεν τοῦ περιελϑ ἔν 

ὅς.] Αλλως. οπως, ᾧησι, κυκλωται το τροσωπὸν τϑ λογϑ τ τϑ ὃ εποιήσεν ὁ δυλος σε Ἰωαᾷξ τον λογον τδτον. ΤΔΓρ, 

243. 426. σίκλες] 50Π0]. ὁ σικλος ἐςὶν ἡμιδΎγΥιον τΛΔΓΡ. 92. 

ΟΑΡ. ΧΥ͂. 7. τεσσαρώκοντω] εν τῷ ἐξώπλω, τεσσαρακοντώ κεῖται παρῶ πασιν᾽ ἐν δὲ τῳ ἑἕδρακῳ, ὠρδαειμ, τλᾶτρ, 

243. ]οίερῃ. Απεᾳ. 704. 110, νἱ. Ο. 9. Βαβδεῖ τεσσάρων. ΟΕ. γετί. ΑΠρ]. Οὐ]. Υ Ποηὶ τη ἰος. (ὐοηίζαι 

ψειῆοπὶβ Ατηιοη. Ἐδιοπεια Μεοβιίαγεηίεη, αυ8 υἱὰς9 εἰ “Ἄογης, ἀμογερᾶγε ἴῃ ἢος ἴοοςο δῷ Εάιοης 

{ΠΚαηὶ : ἀς 4υο ταΐγυπα εξ “Ἄἠογηε ἈΠ] δἀπιοπυῆε. γὙιάς Ρτγαίατς, Εσγαίγαπι ΝΥ μΐοη. δὰ Μοῖς (Βο- 

τοηοηΐ, ΗΠῖογ. Ασηλεη. Ρ. χα... 24. Σαδὼκ] Σ. ὁ ἱερευς τλᾶτΡ, 24. τ᾿ - “Ὁ ἣν 

ΠΑΡ. ΧΥ͂Ι. 9. ὁ τεθνηκὼς] Θ. ὁ ἐπικατώρατος ΤΩΔΓΡ. 243.' Υ2. ἐπιςρέψνεἾ Θ. ἀνταποδώσει τηᾶτΡ.. 243. 

ΟΑΡ. ΧΡ. 19. ἀραφὼ] δάίοτ!. πλᾶγρ. παλαϑας, ητοῖ μωζῶς συκων. 566. 422. ἕως τῷ φωτὸς τῇ πρωΐ] 

ἄσπος ἀἠμοο(ςογοί. νυϊρ. Θιμδυϑβ λἀάδαπίυς 1η Οοάἀά. Οετγηι. 7. 9. εἰ (οά. ΟοΙΡ. 3. ...-. οἦ ἀπέέφμαιμ 4-- 

πωδαγοίμ ὉδΡΦΜ72 «0... 4025 ραγιίεγ δδίαης ἃ ἴόσία Ηδδτγ. εἰ σας. Ὑιάς ϑαβαίίεγ. ν εγί, γ᾽ εῖ. [Δ]. 

Εταρπι. ἴοπι. ἷ. Ρ. 5643. 
ΟΑΡ. ΧΥ͂ΠΙ. 18. Καὶ ᾿Αξεσσαλὼμ ὅς. Δά ᾿πης Ἰοοιπι οἿδ κα ἴῃ τρᾶγρ. (ὐοά. 120. 

ΠΌΑΡ. ΧΙΣ. 3. διεκλέηηετο] ϑοῇῃο. ἀντὶ του ἐκρυπῆετο οεδωμενοὸ Τηλτρ. 243. 24.31. Δα ρτγίοσγεγῃ Ἰοουπλ 

εἴ κ, δά ροΐετ. “Ὁ ἴῃ πγᾶγρ. (οά. 120. 

ΠΑΡ. ΧΧ. τς. ἐνοβσαν] ΕΧ Αγ. ενενοθυν (ὑΟἄ!ο18. 93. τοταμ οοη͵εέϊαηά! Ἰοοι8 εἱς ἤσπο (ὐοά!σα εχ 

Δ[τεγο ὕπο.11: εσίογρίμηι ες. Μιάε {αργα, Π8Ρ. χὶ. ΥΕ͵. 21. 426. Ἰρὰς ὁ Ἰαρὶν] Σ. Ειρας δὲ ο Ἐπαριτής ἣν 

ιερευς τῳ Δαυιδ. Καὶ Ἰωδῶε ο [εϑὲρ ἦν ἱερεὺς τῳ Δαυιδ. τοῦτ. 243. Οἵ, Μοηίδυς. εἰ Βαῆτάϊξ. ἴῃ Ἰος. 

ΟΑΡ. ΧΧΙ. 6. ἐξηλιώσωμεν] γρ. ἐξζηλευομιαι!. ἀντί τοῦ Χοντευσομεν οὐτξς. ΤΛΆΤΡ. 1ο8. 15. ἐπορεύθη]. ϑ0}ο]. 

τὐρεσδυτὴς γὰρ ἥν: α1δ8 Μοπιῆ, ἱἰπ Ηεχαρ δ ἔμϊ5 ϑγπατααομο δάίογιδίς. ΨΊΔς Θοπαγέεηροτγρ. Απἰπχδάν. ὅζς, 

τ6. κορύνην] Α. κενὴν τλᾶγρ. 243. τλεπάοίς Ργο κωρῆν. σε Ἡξεχαριὶ. ἴῃ ἰος. 

ΘΑΡ. ΧΧΙΙ. 2. ὠδῇ Ψψοοαρ. ῳδὴ Βαυά ἀυθῖε ρᾶγβ {10} εἴ, ἴς. ῳδὴ Δαυιδ. ἴὕπάς ἴπ τοχία ]Ιδγογυπα 

ξεγε οπχηΐαπι ἰαπὶ Μ83. 4πάπ ἱπιρτγοῆϊ, οπλϊτεἰταγ. 

ΟΑΡ. ΧΧΠΙΠ. 8. Ταῦτα τὼ ὀνόματα ὅτς. [π (ει ΠῈ Οδίαϊορο Ηεγουπὶ Ταν!ϊβ απᾶτ ταυ]τα ἤηΐ οογ- 

τυρία, ταυτ14, ᾿υχαία; οἵ αυδηΐαγα ἀϊζογερεῖ ἃ (δίδ]ορῸ δογαηάοχῃ νιγογαγα 1Π ΟΔΡΙΪΕ ΡΑΓΆ]]εἶο τ Οἤσοη. χιὶ. 

Ὑ146 Κεηηίοοί. ἀε ϑιαία Τεσχὶ. Ηςδγ. Π:Πεγίαϊ. 1. ἄρχων τῷ τρίτῃ ἐξίν)] πρωτος των Τ΄. 5τὸς ΤΩΆΓΡ. Χ. 

18. χαὶ αὑτῷ ὄνομα ὅζο.} Σ. ἡν δὲ αὐτῷ ονομίῶ εν τοῖς τρισὶ τῶν τρίων οντος ἐνδοξότατος (0) καὶ ἦν αὐτῶν ἀρχων" αδὲῈ 

εὡς τῶν τρίων οὐκ ἡλϑεν. Οἵ. Ηδχαρὶα ἰῃ ἶοο. 43. πρὸς τὼς ἀκοὰς αὐτοῦ] Ἰμεοάοτεῖ. Θ. 44. ᾿π 2 εξ. 

(ρ. 449. Εα, 5. ἢυ1Ζ.) μαδοί επὶ τὴν φυλακήν. ϑῖο εἴδη δά νεῦρα τῶν ὁ. ἴῃ τηᾶγρ. (οά. Οοιῇϊιη. ποίϊδίυηι 

εἴξ, ἐπὶ τὴν φυλακὴν αὐτο. Ηδς ἢ 4υΐ5 [πτεγργοίαπι ΟἸδΟΟΓασΩ ((οσίες Τ᾿ πεοάοιϊο) ἐσ Ηδεῦγαο βσχργεῆϊπ,, 

ὉΪπὶ ἴῃ 110 γ15 ποηΠῈ1115 ρσὸ ἸΏΡΌΦΘ σμαἰοριίαη βέσηι, (οτιρταγα βμ1Ὲ ἸΠΘΦ οὐοάίαπι βιαπι. ϑομαγίβη- 

Ῥετρ. Δηϊπιαάν. ὅξε. Νες Μοηίξαυσ. πες Βοῆιυ5 44 2 Βερ. χχίϊ!. 23. πλειωϊπογαηῖ μυ͵μ5 ἱπτογργείδ]Οη!8,. 

ἐπι τὴν Φφυλακην. Ψ'άς ϑοῆυ]Ζ. Νοῖ. ᾿π Τοοάοτεῖ, ἰος. οἱ, Ι,εϑϊο τ Οἤγοη. χὶ. 25. υδὶ ἀ6 βδάδηι τ ἐχ- 

ροπιυγ, εἰ εὔδλ ἸΏ ΟΘ, αυδ ἴὴ Νετῆοηϊβ ατθςα Εά. Κοπλδηα νεογϊζαυ, τὴν πατριὼν αὐτοῦ. 

ΟΟΒΕΚΙΟΕΝΏΌΑ, 

Ἰπίογ Ψαγιδηΐαβ δα σᾶρ. νὶ, νεγ. 14. ροῖ ψεῖθα, καὶ αὐτὸς ἐνδεδυμενος, ἀε]ς (ΟΠΊΡΙ. 

Αἀ «δρ. χχἕ!. νεῖ. 25. 26, 27, 28. ἴῃ {εγῖς (οάϊουπι ρος τού. [ρρ]ε Ὠυπιεγ. 107. Ηοτγῦτα αἵογνίβ Ὁ 

ΑἸΐογο η1}}}] ἀποτεραῖ, Δ αοὰ ρτο Σαδεχε ροϊϊογίος μαῦεῖ Σαῦϑχαι. 


